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 ةماملقدِّ
دنا د العاملني, سيِّ العاملني, والصالة والسالم عىل سيِّ  احلمد هلل ربِّ 

حممد الصادق األمني, وعىل آله وصحبه أمجعني, ومن تبعهم بإحسان إىل 

 يوم الدين.

 وال حتىص.  م عىل عباده نعاًم ال تعد  ان املنع  اب املن احلمد هلل تعاىل الوه  

وأكرمنا باإليامن, وهدانا بالقرآن,  فنا باإلسالم,احلمد هلل الذي ش  

 ا بفضل اهلل تعاىل عىل بصرية من أمرنا.ن ر عقولنا هبذا الرشع احلنيف, فك  ونو  

التي لو رام اللسان  ,احلمد هلل تعاىل عىل نعمه الظاهرة والباطنة

 .ي  ها لوقع يف عجز وضعف وع  حصر 

الضالل إىل  أرسله, وأنقذنا به من والصالة والسالم عىل خري نبي  

ة اهلدى, وجعلنا به صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم من خري أم  

 خرجت للناس, صىل اهلل وسلم وبارك عليه بعدد أنفاس مجيع اخلالئق. أ  

فيه  العلوم بشكل عام وإن تعاظم شفها؛ فام ال شك   فإن   أما بعد:

من  وبه خيرج العبد  من احلرام,  ف احلالل  عرر أن الفقه واسطة عقدها, به ي  

 الضالل إىل اهلدى.
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صدار ستة أجزا  من إلقني أن وف   عل   وجل   من فضل اهلل عز   وإن  

الفتاوى الرشعية, وهذا هو اجلز  السابع منها, وأسأل اهلل تعاىل مزيد 

الفضل, وأن يكون هذا العلم حجة يل ال عل يوم القيامة, وأن جيعل أجره 

, وخاصة جتي وأصويل وفروعي ومن أحسن إيل  وزو يف صحيفة والدي  

 ,دي وموالي فضيلة الشيخ الدكتور أمحد احلجي الكردييف صحيفة سيِّ 

بمراجعته وتثبيت الصواب الذي فيه, وتصحيح اخلطأ  ل عل  الذي تفض  

دي وكذلك يف صحيفة سيِّ  ؛الذي وقعت فيه, فجزاه اهلل عني خري اجلزا 

بمراجعة مجيع الفتاوى  ل عل  الذي تفض   ,وموالي الشيخ حممد الشهايب

 ح اخلطأ, فجزاه اهلل عني خري اجلزا .ت الصواب, وصح  التي كتبتها, فثب  

وإين أرجو اهلل تعاىل أن جيعله يف ميزان احلسنات املقبولة, إنه عىل ما 

يشا  قدير, وباإلجابة جدير. آمني. وصىل اهلل وسلم وبارك عىل سيدنا 

 وصحبه أمجعني. آمني.حممد, وعىل آله 

 

 حلب 

 هـ2345/شوال/12األحد 
 م1123/آب/21املوافق 

 
 أمحد شيف النعسان

 مفتي منطقة الباب
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ٹٹٹٿٿ﴿: قال تعاىل يف سووة  الاواتا :   1السؤال

 ة؟نَّ[. من هم اجِل151الااتا : ] ﴾ڦڤڤڤڤ

ل  املفرساجلواب:  ن ـةر هنا هم املالئكة الكرام, ذهب ج  ين إىل أن اجل 

لة فقالوا: حيث جعل املرشكون بني اهلل تعاىل وبني املالئكة نسبًا وص  

ر    .ًا كبرياً تعاىل اهلل عن ذلك علو   ,وات بنات اجلناملالئكة بنات اهلل من سر

ون وهم مسترتون عن األبصار, ومما مِّ وس   ي املالئكة جن ًا ألهنم ال ي رر

 ,التي سبقت هذه اآلية ن ة هنا املالئكة اآليات  ن املقصود باجل  أد عىل كِّ يؤ

ەئەئ ائائىىېې﴿قال تعاىل: 

ېئېئۈئۈئۆئ ۆئۇئۇئوئوئ

ٻٱ مئحئجئیی ییىئىئىئ ېئ

ٺٺٺ ڀڀڀڀپ پپپ ٻٻٻ

 . [251-239]الصافات: ﴾ٿٺ

 .[251]الصافات: ﴾ڦڤڤڤڤ﴿قوله تعاىل: و

واملفرتي عىل اهلل تعاىل هذا  ,كة أن القائل هذا القولعلمت املالئ :أي

ح سي   ,االفرتا  وصدق اهلل القائل:  , لنار جهنم والعياذ باهلل تعاىلضر ساق وي 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.. [259]الصافات: ﴾ڄڄڦڦ﴿

: مسعنا من بعض األتاضل مون العلاواء بهنو  و دو ود     2السؤال
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گگ﴿اقض قول اهلل عز و ل: نسخ يف شردعتنا, ألن هذا دن

, [22ُتاِّووووووول ت: ]﴾ڻںںڱڱڱڳڳڳڳگ

 تاا صحَّة هذا الكالم؟

ر, وقد : اجلواب النسخ هو رفع  حكٍم شعي  بدليٍل شعي  متأخِّ

ني عىل ذلك ذهب مجهور علام  املسلمني إىل جوازه ووقوعه, مستدلِّ 

  .بالعقل والنقل

ن أفعال اهلل تعاىل, وهو تبارك فالنسخ فعل م أما الدليل العقيل:

وتعاىل فعال ملا يريد, ال ي سأل عام يفعل, وهم ي سألون, فقد يأمر بالفعل يف 

وقت وينهى عنه يف وقت آخر, فقد أمر اهلل تعاىل بالصيام يف هنار رمضان, 

  .وهنى عن الصيام يف يوم العيد

پپپٻٻٻٻ﴿فقوله تعاىل: أما الدليل النقيل: 

, [216]البقرة: ﴾ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀپ

  .اهلل تعاىل شعاً من عىل جواز النسخ  ية تدل  فهذه اآل

فاهلل تعاىل يرشع لعباده ما يشا , وينسخ من األحكام ما يشا , ال 

ًا كبريًا, فاهلل  ألنه بدا له مصلحة لعبده بعد خفا , تعاىل اهلل عن ذلك علو 

يف السام , من األزل إىل األبد,  تعاىل ال خيفى عليه يش  يف األرض وال

وهو تبارك وتعاىل الذي يرشع احلكم الناسخ ملصلحة يعلمها أزالً, ومل 

عليه أصاًل, ولكن وقتها جيي  عند انتها  احلكم األول النتها   ختفر 

  .املصلحة املقصودة منه
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  :أمثلة عىل وقوع النسخ

فضل اهلل عز وجل أمجعت األمة سلفًا وخلرفًا عىل أن شيعتنا ب أوالً:

  .نسخت مجيع الرشائع السابقة التي أنزهلا اهلل تعاىل غري العقيدة واألخالق

ه إىل بيت املقدس أمجعت األمة عىل نسخ وجوب التوج   ثانيًا:

فة, ونسخ وجوب الوصية للوالدين واألقربني بآية  باستقبال الكعبة املرش 

ضان, ونسخ وجوب املواريث, ونسخ صوم يوم عاشورا  بصيام شهر رم

تقديم الصدقة بني يدي مناجاة النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

ة وسلم, ونسخ وجوب ترب   ص املرأة املتوىف عنها زوجها حوالً كاماًل بعدِّ

  .الوفاة الدائمة وهي أربعة أشهر وعرشة أيام, واألمثلة عىل ذلك كثرية

  :أنواع النسخ

هب العلام  إىل جواز نسخ القرآن نسخ القرآن بالقرآن: ذ أوالً:

ېۉۉۅۅۋۋٴۇ﴿بالقرآن, مثل قوله تعاىل: 

, نسخت هذه [211]البقرة: ﴾ىىېېې

پپپٻٻٻٻٱ﴿اآلية بقوله تعاىل: 

 . [1]النسا : ﴾ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

نسخ السنة بالسنة: اتفق األصوليون عىل جواز نسخ السنة  ثانيًا:

ك: نسخ حتريم زيارة القبور ثم إباحتها بقوله صىل اهلل بالسنة, مثال ذل

 «كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها»عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

رواه مسلم, ونسخ حتريم ادخار حلوم األضاحي بقوله صىل اهلل عليه 
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كنت هنيتكم عن حلوم األضاحي فوق ثالث »وعىل آله وصحبه وسلم: 

ل عىل  ل له, فكلوا ما بدا ليت سع ذو الط وح كم وأطعموا لمن ال طروح

  .رواه مسلم والرتمذي واللفظ له «واد خروا

نسخ السنة بالقرآن: ذهب مجهور الفقها  إىل جواز نسخ السنة  ثالثًا:

ۉۅۅۋۋٴۇۈۆۆۇ﴿بالقرآن, مثال ذلك قوله تعاىل: 

وعىل نسخ ما كان صالح به النبي صىل اهلل عليه  [21]املمتحنة: ﴾ېۉ

  .آله وصحبه وسلم قريشًا يف صلح احلديبية عىل أن يرد  هلم النسا 

نسخ القرآن بالسنة: ذهب مجهور الفقها  إىل جوازه, ومثال  رابعًا:

ذلك: نسخ آية الوصية للوالدين واألقربني بقوله صىل اهلل عليه وعىل آله 

 «ة لوارثه فال وصي  حق   ذي حق   اهلل قد أعطى كل   إن  »وصحبه وسلم: 

 .أمحد وأبو داود والرتمذي وقال: حديث حسن صحيحاإلمام رواه 

ٺڀڀڀ﴿لد الزاين املحصن الثابت بقوله تعاىل: ونسخ جر 

 بالرجم الثابت بالسنة.  [1]النور: ﴾ٿٺٺٺ

  :والنسخ له وجوه وأحوال من مجلتها

 نسخ التالوة واحلكم, مثاله ما ثبت يف الصحيح عن عائشة أوالً:

ريض اهلل عنها قالت: )كان فيام أنزل من القرآن عرش رضعات معلومات 

 رسول اهلل صىل اهلل عليه سخن بخمس معلومات, فتويفِّ ن   من, ثم  يرِّ 

أ من القرآن( رواه مسلم وعىل آله وصحبه وسلم وهن   قرر   .فيام ي 

خ رر 
كمه, واخلمس مما قال اإلمام البيهقي: فالعرش مما ن س  ه وح  سم 
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ه وبقي حكمه, بدليل أن الصحابة ريض اهلل عنهم حني مجعوا ن   م  سح خ رر
س 

  .القرآن مل يثبتوها رساًم, وحكمها باٍق عندهم

 رسول اهلل صىل ومعنى قول السيدة عائشة ريض اهلل عنها: )فتويفِّ 

أ من القرآن( قال ابن  اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم وهن   فيام ي قرر

كمها دون لفظها السمعاين: بمعنى أنه وقال البيهقي: املعنى أنه  .ي تىل ح 

 يتلوه من مل يبلغه نسخ تالوته. 

أمثلة »نسخ احلكم دون التالوة, وأمثلته كثرية ذكرناها يف فقرة  ثانيًا:

  ., فال حاجة إلعادة ذكرها«عىل وقوع النسخ

نسخ التالوة دون احلكم, مثال ذلك قول عمر بن اخلطاب  ثالثًا:

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  داً اهلل قد بعث حمم   عنه: )إن   ريض اهلل

ل عليه آية الر  , وأنزل عليه الكتاب, فكان مموسلم باحلقِّ  جم, قرأناها ا أ نز 

ووعيناها وعقلناها, فرجم رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

جد نما  وسلم ورمجنا بعده, فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل:

جم يف كتاب الر   وا برتك فريضة أنزهلا اهلل, وإن  جم يف كتاب اهلل, فيضل  الر  

نة أو عىل من زنى إذا أحصن من الرجال والنسا  إذا قامت البيِّ  اهلل حق  

ويف رواية البن ماجه:  .أو االعرتاف( رواه البخاري ومسلم ل  بر كان احلر 

جم يف يقول قائل: ما أجد الر   ى)لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حت  

إذا  جم حق  وا برتك فريضة من فرائض اهلل, أال وإن الر  كتاب اهلل, فيضل  

نة, أو كان محل أو اعرتاف, وقد قرأهتا: الشيخ أحصن الرجل وقامت البيِّ 
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ة, رجم رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله والشيخة إذا زنيا فارمجومها البت  

نا بعده(. ويف رواية عند البيهقي: )إياكم أن هتلكوا وصحبه وسلم ورمج

ين يف كتاب اهلل عز وجل, فقد عن آية الرجم أن يقول قائل: ال نجد حد  

رجم رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ورمجنا, فوالذي 

الشيخ » س: زاد عمر يف كتاب اهلل لكتبتهانفيس بيده لوال أن يقول النا

 , فإنا قد قرأناها(. «زنيا فارمجومها البتة والشيخة إذا

لفظه وبقي  فقد ثبت يف الصحيح أن هذا كان قرآنًا ي تىل, ثم 

  .حكمه

  :احلكمة من النسخ

املصالح العامة للناس, وأن  ةالثابت يف الرشع أنه جا  لرعاي

ع حكمة بالغة يف إجياد اخللق وتكليفهم واختبارهم ملعرفة مدى  للمرشِّ

  .اهلم ألوامره وهو العليم هبمامتث

مظهٌر أو  مماثل أو أشد  أو أخف   إىل بديلٍ  فالنسخ أو االنتقال من حكمٍ 

ج يف اإلصالح  لذلك قال الفقها : للنسخ فائدتان:  ,صورة من صور التدر 

اًل من اهلل تعاىل ال وجوبًا عليه   .األوىل: رعاية األصلح للمكل فني تفض 

ملكل فني بامتثاهلم األوامر والنواهي, وتكرار الثانية: امتحان ا

االختبار خصوصًا يف أمرهم بام كانوا منهيِّني عنه, وهنيهم عام كانوا 

مأمورين به, فإن االنقياد يف حالة التغيري أدل  عىل اإليامن والطاعة, قال 

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃ﴿تعاىل: 
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  .[234]البقرة:  ﴾کڑڑژژڈڈڎڌڌڍ

  :ناء عىل ذلكوب

فالنسخ ثابت عند مجهور الفقها , وأما قول األستاذ الفاضل الذي 

ڳڳڳڳگگگ﴿قال: النسخ يناقض قول اهلل عز وجل: 

لرت:  ﴾ڻںںڱڱڱ فهو يف غري موضعه, ألن  [31]ف صِّ

ال عالقة له  ﴾ڱڱڳڳڳڳگگگ﴿قوله تعاىل: 

حق  وصدق, والباطل ضد   بالنسخ, ألن النسخ إبطال ال باطل, فالنسخ

مه من كتب اهلل ما يبطله, وال  .احلق ومعنى اآلية: أن هذا القرآن مل يتقد 

 يأتيه من بعده ما يبطله. هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

. [162]األنعووووام: ﴾یىئىئىئېئ﴿: دقووووول اهلل تعوووواىل:  3السووووؤال

إن امليوت  »ودقول صلى اهلل عليو  وعلوى هلو  وصوحب  وسولم:      

. تكيو  دكوون التوتيو     ]متفو  عليو [   «ببكاء أهل  علي  بليعذَّ

 بني اآلدة الكرمية واحلددث الشرد ؟

: ال تعارض بني اآلية الكريمة واحلديث الرشيف؛ ألن اجلواب

احلديث الرشيف حممول عىل ما إذا أوىص امليت بالنياحة عليه ـ كام يفعل 

  .أهل اجلاهلية ـ ون فِّذت وصيت ه

ِ  أال يبكي عليه أحٌد أو يمل احلديث الرش يف يف حقِّ من مل يو

ط يف ترك الوصي ة  بكا  نياحة وشقِّ أثواب وما شاكل ذلك, فلكونه فر 

ب, وخاصة إذا كان يعلم ذلك من أهله   .ي عذ 
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احلديث الرشيف حممول عىل معنى: إنه  ن  إوقال بعض العلام : 

ب بسامعه بكا ر أهله عليه, فريق  هلم, وذلك  حلديث النبي صىل اهلل ي عذ 

عليه وعىل آله وصحبه وسلم عندما زجر امرأًة عن البكا  عىل أبيها, وقال 

إن أحدكم ليبكي فيستعرب له »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

رواه ابن أيب خيثمة وابن أيب شيبة  «بوا موتاكمصويبه, فيا عباد اهلل ال تعذِّ 

  .والطرباين بإسناد حسن

بالبكا  يف احلديث البكا  بصوت ونياحة, ال جمرد دمع  واملراد

العني  إن  »العني, ألن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

ا لفراقك يا إبراهيم نا, وإن  تدمع, والقلب يزن, وال نقول إال ما يريض رب  

  .عنه رواه البخاري عن أنس ريض اهلل «ملحزونون

هذا,  .بفاعلة, أما النياحة فبفعل اإلنسان فالعني منفعلة وليست

 واهلل تعاىل أعلم. 

ٿٿٿٺٺٺ﴿ مووووا معنووووى قولوووو  تعوووواىل:: 2السووووؤال

  ؟[16الكه : ] ﴾ڤڤٹٹٹٹٿ

غروب الشمس يف احلقيقة هو غروب عن عني الرائي  إن  اجلواب: 

يف مكان واحد, ألهنا إذا غربت يف مكان فقد أشقت من مكان آخر, 

 تغيب أبدًا, فهي دائاًم شارقة غاربة, فإذا غربت عند قوم فقد فالشمس ال

  .أشقت عىل قوم آخرين
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أي يف عني ما ,  .[16]الكهف:  ﴾ٹٹٹٿ﴿وقوله تعاىل: 

 واحلمأ املسنون: هو الطني الذي اسود  لكثرة وجوده يف املا . 

فذو القرنني مل ا بلغ موضعها يف املغرب, ومل يبق بعده يش  من 

امرات, وجد الشمس كأهنا تغرب يف عني وهدة مظلمة, وإن مل تكن الع

كذلك يف احلقيقة, كام أن  راكب البحر يرى الشمس كأهنا تغيب يف البحر 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .إذا مل يرر الشط, وهي يف احلقيقة تغرب ورا  البحر

[. 125األنعام: ]﴾ےےھھھ﴿ : يف قول  تعاىل:5السؤال

 اري در ع إىل كلاة حلم أم إىل كلاة خنزدر؟هل الض

 ﴾ےےھھھ﴿الضمري يف قوله تعاىل: اجلواب: 

  .راجع إىل اخلنزير, ليدل عىل حتريم عني اخلنزير ومجيع أجزائه

 ,وذلك ألن الضمري إذا صلح أن يعود إىل املضاف وهو )اللحم(

  .جاز أن يعود إليهام ,واملضاف إليه وهو )اخلنزير(

ألنه لو  ؛ألنه مقام حتريم , املضاف إليه أوىل يف هذا املقاموعوده إىل

عاد إىل املضاف وهو اللحم مل يرم غريه, وإن عاد إىل املضاف إليه حرم 

  .اللحم ومجيع أجزا  اخلنزير

فيحرم احتياطًا وذلك  ,فغري اللحم دائر بني أن يرم وأن ال يرم

  .بإرجاع الضمري إليه طاملا أنه صالح لذلك

يف عموم  ه داخٌل حلم   الضمري إىل اخلنزير أن حتريمر  ي إرجاعر ويقوِّ 
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 .للتذكية فينجس حلمه باملوت حتريم امليتة, وذلك ألن اخلنزير ليس حماًل 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

: موا هوو احلكوم الشورعي يف ةتوع الاوو  بوتالو  القورهن         6السؤال

 الكردم يف حضر  املالي وخاصة يف املسجد؟

ذكر الفقها  يف باب آداب تالوة القرآن الكريم بأنه يكره ب: اجلوا

يؤذي  لتايل القرآن الكريم أن جيهر بتالوته يف حضة املصل أو النائم حتى ال

املصل أو النائم بجهره, وذلك ملا أخرجه أبو داود يف سننه عن أيب سعيد 

 آله اخلدري ريض اهلل عنه قال: اعتكف رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل

وصحبه وسلم يف املسجد, فسمعهم جيهرون بالقرا ة, فكشف السرت 

 , وال يرفعح كم بعضاً بعض   ه, فال يؤذين  كم مناٍج رب  كل   أال إن  »وقال: 

  .«بعضكم عىل بعض يف القرا ة, أو قال: يف الصالة

فإذا مل يوجد مصل  وال نائم أثنا  تالوة القرآن الكريم فاجلهر 

ما أذن », لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: ب  بالتالوة مستح

 رواه البخاري «ى بالقرآن جيهر بهحسن الصوت يتغن    ما أذن لنبي  اهلل ليش

  .ومسلم واللفظ له

  :وبناء عىل ذلك

فاجلهر بتالوة القرآن الكريم يف املسجد يف حضة املصلني ال جيوز, 

ش عىل املصلني   .ألن التايل يشوِّ
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جد يف املسجد حلقة لتالوة القرآن و لكن جتدر اإلشارة إىل أنه إذا و 

الكريم تعلياًم وتعل اًم, ودخل رجل للصالة, فعليه أن يأخذ زاوية من 

زوايا املسجد يصل فيها بعيدًا عن حلقة القرآن الكريم, حيث كانت هي 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .األسبق

اونتهواء   بِّلون القرهن العظيم بعود : نرى أحيانًا أناسًا دق7السؤال

 من التالو , تهل هذا التقبيل من السنة أم أن  بدعة؟

إن تقبيل القرآن الكريم بعد االنتها  من التالوة ال يقال اجلواب: 

عنه بدعة, وال يقال عنه سنة, بل هو أمر مباح, فإذا كان تايل القرآن يعترب 

هلل تعاىل فهو مأجور بني ته, واهلل تقبيل القرآن العظيم من التعظيم لكتاب ا

  .[41]احلج: ﴾ڦڦڦڤڤڤڤٹ﴿تعاىل يقول: 

وهذا هو الغالب األعم  عند املسلمني, إذ يعتربون تقبيل القرآن من 

  .التعظيم له, وما رآه املسلمون حسنًا فهو عند اهلل حسن

جا  يف كتاب اإلتقان لإلمام السيوطي رمحه اهلل: )فرع: يستحب  

  .تقبيل املصحف, ألن عكرمة بن أيب جهل ريض اهلل عنه كان يفعله(

وجا  يف شح سنن ابن ماجه: )يف القنية: تقبيل املصحف قيل 

غداة  بدعة, لكن روي عن عمر ريض اهلل عنه أنه كان يأخذ املصحف كل  

ريض اهلل عنه وكان عثامن  .ويقبِّله ويقول: عهد ريب ومنشور ريب عز وجل

 صحف ويمسه عىل وجهه(. يقبِّل امل
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وجا  يف حوايش الرشواين عىل حتفة املحتاج: )واستدل  السبكي عىل 

جواز تقبيل املصحف بالقياس عىل تقبيل احلجر األسود ويد العامل 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .والصالح والوالد, إذ من املعلوم أنه أفضل منهم(

 [.15سبه: ] ﴾ٹٹٿٿ﴿ : دقول اهلل تباةك وتعاىل:1السؤال

 بلد  وصفت بذلك؟ أيُّ

پپٻٻٻٻٱ﴿يقول اهلل تعاىل: اجلواب: 

﴾ٹٹٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀپ

البلدة يف هذه اآلية الكريمة هي مساكن قبيلة سبأ بواملقصود  .[25]سبأ: 

وعىل يمينها وشامهلا بستانان  ,باليمن, حيث كانت مساكنهم يف الوادي

هم: كلوا من رزق يِّ بنا عز وجل عن طريق نطبهم رب  فيهام مجيع الثامر, فخا

دوه واعبدوه وأطيعوا ووحِّ  ,ربكم واشكروه عىل ما رزقكم من هذه النعم

أمره واجتنبوا معاصيه, فهذه بلدة طيبة لكثرة أشجارها, وطيب ثامرها, 

غفور  ة مناخها, واهلل املنعم عليكم هبذه النعم رب  واعتدال هوائها, وصح  

 إن استمررتم عىل التوحيد والطاعة.  لذنوبكم

بعموم اللفظ ال بخصوِ السبب, وهذا  ةولكن ذكر العلام  بأن العرب

وساق له الرزق  ,نعمة األمن واألمانبأن العبد إن أكرمه اهلل تعاىل يعني 

 عر عليه أن يكون شاكرًا هلل عىل ن  ف ,وهو يف بلده
وأن ال تطغيه النعمة, وإن  ,هم 

عليه أن يكون صابرًا, ألن اهلل تعاىل أراد منا الشكر فيف الرزق  قرت  اهلل عليه
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يف الرخا , والصرب يف البال , نسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا من الشاكرين عند 

 آمني. هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .الرخا  ومن الصابرين عند البال 

ٿٿٿ﴿ : دقول اهلل تباةك وتعاىل يف سوة  البقر :9السؤال

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

[. 71البقر : ] ﴾چچچڃڃڃڄڄ

 تاا معنى هذه اآلدة الكرمية؟

رر بنو إسائيل بذبحها, أن اجلواب: 
هذه من أوصاف البقرة التي أ م 

نة  :أيول ل  لة وما قامت بعمل, ألن البقرة الذ  تكون غري مذل   ضة امل مر  املرو 

  .تؤدي مهمتها بغري تعب

خدمت يف ىل من بني إسائيل أن يذبحوا بقرة ما است  فطلب اهلل تعا

ستخدم يف إدارة سواقي الزرع, وأن حراثة األرض أو فالحتها, ومل ت  

خالية من العيوب, وال فيها  :أي .[12]البقرة:  ﴾ڦڦڦ﴿تكون 

عالمة من العالمات التي يميز الناس أبقارهم هبا, وأن تكون خالية من 

 صفر الفاقع. األ البقع واأللوان غري اللون

لة أي غري مذل   .[12]البقرة: ﴾ڤڤٹٹ﴿فقوله تعاىل: 

 لفالحة أو حراثة أرض. 

د شد   د اهلل عليهم, وأسأل اهلل تعاىل أن يشدِّ د اليهود عىل أنفسهم فشد 

هم ر مقدسات املسلمني من شِّ   .عليهم وطأته حتى يطهِّ
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 آمني. هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .لعنهم اهلل تعاىل حيثام حل وا وحيثام نزلوا

گگگ﴿ هل دو د تعواة  بوني اآلدوة الكرميوة:    : 11السؤال

مونكم   مون ةأى »واحلددث الشرد :  ,[72الفرقان: ] ﴾ڳگ

 ؟«منكرًا تليغيِّره بيده . . . 

ث عن اجلواب:  ال تعارض بني اآلية واحلديث, ألن اآلية تتحد 

ض عن اللغو, كام قال تعاىل صفات عباد الرمحن الذين من صفاهتم اإلعرا

 .[4]املؤمنون: ﴾ٺٺڀڀڀ﴿يف سورة املؤمنون: 

واللغو: هو القول أو الفعل الذي ال خري فيه, فصفات عباد الرمحن 

املفلحني إعراضهم عن اللغو وجمالس اللهو والغفلة, هذا فضاًل عن كلِّ 

ه, وهذا من ما كان حرامًا أو مكروهًا, فهم يرتكون املباح الذي ال خري في

 كامهلم وحرصهم عىل الوقت. 

ينهون عنه,  مأما إذا شاهدوا املنكر الذي فيه سخط اهلل تعاىل فه

ڱڱڱڱڳڳڳڳ﴿وذلك لقوله تعاىل: 

. ولقوله [213عمران: ل]آ﴾ۀڻڻڻںں

ه فليغريِّ  من رأى منكم منكراً »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 «وذلك أضعف اإليامن ,لسانه, فإن مل يستطع فبقلبهبيده, فإن مل يستطع فب

جون يف النهي عن املنكر من األدنى إىل األعىل, وذلك  رواه مسلم. ويتدر 

ھھھہہہہ﴿امتثاالً لقوله تعاىل: 
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ٴۇۈۆۆۇۇڭڭڭۓۓےے

 . [215]النحل: ﴾ۋۋ

  :وبناء عىل ذلك

اد الرمحن بأهنم فال تعارض بني اآلية واحلديث, فاآلية تصف عب

وهو رأسامهلم, وال ينكرون عىل من  ٍب هر حريصون عىل الوقت ألنه من ذر 

  .قال أو فعل مباحًا ال فائدة فيه, ولكنهم إذا شاهدوا املنكر أنكروه برشوطه

نسأل اهلل تعاىل أن يوفِّقنا الغتنام الوقت الذي صار أرخص يش  عند 

لعقال , ألهنم علموا أهنم الناس, مع أنه يف احلقيقة أغىل يش  عند ا

ال تزول قدما عبد حتى »سيحاسبون عليه يوم القيامة, كام جا  يف احلديث: 

يسأل عن عمره فيم أفناه, وعن علمه فيم فعل فيه, وعن ماله من أين 

  .ريض اهلل عنه رواه الرتمذي عن أيب برزة «اكتسبه, وفيم أنفقه, وعن جسمه فيم أباله

لناس أوقاهتم عىل القنوات الفضائية, إضافة لقد ضي ع الكثري من ا

إىل مواقع اإلنرتنت, إضافة إىل اللعب بالورق والطاولة وما شابه ذلك, 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .وال حول وال قوة إال باهلل العل العظيم

﴾ەئەئائائى﴿  تعوواىل:اهلل مووا معنووى قووول  : 11السووؤال

 الشرع؟؟ وهل املقاود ب  البعيد عن [22امُللك: ]

هذا متثيل حلال املرشك وحال املؤمن, فالكافر املرشك مثله اجلواب: 

وقت, يف طريق منحٍن غري  ر يف كلِّ ًا عىل وجهه يتعث  مثل من يميش مكب  

  .مستٍو, ال يدري أين يسلك, وال كيف يذهب, بل هو تائه حائر ضال
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د الذي كمن يميش معتدالً نا ظرًا أهذا أهدى, أم ذلك املؤمن املوحِّ

أمامه عىل طريق مستٍو ال اعوجاج فيه وال انحراف؟ فهو يف نفسه 

مستقيم, وطريقه مستقيمة سوا  يف الدنيا واآلخرة, ففي الدنيا إذ يسري 

عىل منهج اهلل تعاىل, ويكون عىل هدى وبصرية من أمره, ويف اآلخرة 

  .يرش عىل الصاط املستقيم الذي يؤدي به إىل اجلنة

ال تراد حقيقته, بل املراد منه أن كل سامع جييب  وهذا االستفهام

اللهم اهدنا الصاط املستقيم.  .بأن املايش سويًا عىل رصاط مستقيم أهدى

 آمني. هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

ڇڇچچچچ﴿ : ما املقاود بقول  تعاىل:12السؤال

 [؟26البقر : ]﴾ڌڍڍڇڇ

ثل بالبعوضة ذلك ب بضب اهلل املبعض الناس يتعج  اجلواب: 

املخلوق الضعيف, ومل يضب املثل بالفيل أو األسد الذي هو أضخم 

 جثة وأقوى من اإلنسان. 

ن هؤال  إىل أن هذه البعوضة دقيقة احلجم, ولكن  خلقها مل يتفط  

معجزة, لقد خلقها اهلل عز وجل وفيها مجيع األجهزة الالزمة حلياهتا, فلها 

تطيع أن خيرق جلد اإلنسان وخيرق األوعية عينان وخرطوم دقيق جدًا يس

  .الدموية التي حتت اجللد لتمتص دم اإلنسان

وهلا جهاز حتليل لدم اإلنسان, ومادة ختدير ملكان اللدغة التي تلدغ 
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اإلنسان, وهلا أرجل متعددة, ودورة تناسلية وغري ذلك مما يلزم حياهتا, 

  .احتاج إىل دقة خلق أكرب كل هذا يف هذا احلجم الدقيق, وكلام دق  اليش 

بام هو أقل منها  :وحني رضب اهلل املثل بالبعوضة فام فوقها ـ أي

حجاًم وأكثر ضعفًا ـ أراد تبارك وتعاىل أن يلفت أنظارنا إىل دقة اخللق التي 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .جالله من خالهلا يعرف العبد عظمة اخلالق جل  

[, 1التكوارر:  ]﴾ھھھھہ﴿ دقول اهلل تعاىل:: 13السؤال

 تاا هو النعيم الذي سنسهل عن  دوم القيامة؟

 [1]التكاثر:  ﴾ھھھھہ﴿قول اهلل تعاىل: اجلواب: 

حه سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بقوله: قد وض  

مل ل ما يسأل عنه يوم القيامة ـ يعني العبد ـ من النعيم أن يقال له: أإن أو  »

ح  
يركر من املا  البارد ن ص  و  رواه الرتمذي عن أيب هريرة  «لك جسمك, ون رح

  .ريض اهلل عنه

ڦڤڤ﴿وال حتىص, كام قال تعاىل:  والنعم كثرية ال تعد  

م عليه ب   .[21]النحل: ﴾ڦڦڦ عام أنه  لٍ كح شر ولكن وصف امل نعر

ار, أما وصف امل نع م فهو غفور رحيم, كام قال ڤ﴿تعاىل:  ظلوم كف 

 . [21]النحل:  ﴾ڃڄڄڄڦڦڦڦڤ

والعبد سيسأل يوم القيامة عن النعم الظاهرة والباطنة, الدينية 

والدنيوية, هل أدى شكرها أم ال؟ هل استخدمها يف طاعة اهلل أم يف معصية 
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اهلل تعاىل؟ ويؤكد هذا قول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله 

ل قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل: عن عمره فيام ال تزو»وصحبه وسلم: 

أفناه, وعن علمه فيم فعل, وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن 

  .ريض اهلل عنه رواه الرتمذي عن أيب برزة األسلميِّ  «جسمه فيم أباله

فاهلل تبارك وتعاىل يبنيِّ لنا يف هذه اآلية بأن الناس سيسألون يوم 

عيم الذي أهلاهم عن العمل لآلخرة, وكم من عبد أهلاه القيامة عن الن

النعيم عن العمل الصالح, وربام يظن العبد أنه ال نعيم مع االبتال , 

واحلقيقة أن نعم اهلل كثرية, والعبد يف حالة غفلة عنها إال من رحم اهلل 

ا تعاىل, وقد روى اإلمام أمحد عن حممود بن لبيد ريض اهلل عنه قال: )مل  

ھھ﴿فقرأها حتى بلغ:  [2]التكاثر: ﴾ڑژ﴿ت: نزل

سأل, وإنام نعيم ن   , قالوا: يا رسول اهلل, عن أيِّ [1]التكاثر: ﴾ھھ

 حارض؟ فعن أيِّ  مها األسودان: املا  والتمر, وسيوفنا عىل رقابنا, والعدو  

  .(«إن ذلك سيكون»نعيم نسأل؟ قال: 

  والصرب عند البال  نسأل اهلل تعاىل أن يرزقنا الشكر عند الرخا

 آمني. هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .والرضا بمرِّ القضا 

دووهتي يف بعووض اآلدووا  يف صووفا  اهلل تعوواىل كلاووة:   : 12السووؤال

[, 96النسواء:  ] ﴾ڇچچچ﴿ )كان(, مثل قول  تعاىل:

[. تهل هذه الافا  كانت 1النسواء:  ] ﴾ڦڤڤڤڤ﴿
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 يف املاضي وتغري , أم هي باقية؟

إذا جا ت يف القرآن العظيم وهي تتحدث عن  (كان)كلمة اجلواب: 

ألن اهلل تعاىل  ,صفات اهلل عز وجل فاعلم بأن هذه صفته كانت وما زالت

 وبيده ملكوت ,وألنه خالق كل يش  وموجد كل يش  ,ال يتبدل وال يتغري

  .ه يش فيكل يش , وال يؤثر 

برش, لذلك أما صفة املايض واحلارض واملستقبل هذه فتجري عىل ال

 .[31]األحزاب: ﴾ېئېئېئۈئۈئ﴿عندما تقرأ قوله تعاىل: 

معناه كان وال يزال, وهو تبارك وتعاىل ليس كمثله يش  وهو السميع 

 البصري. هذا, واهلل تعاىل أعلم.

القووم الوذدن ِمِسو وا قورد  وخنوالدر هول مسو وا روم         : 15السؤال

مجيعوًا,   ماتوا مجيعا توةًا, أم عاشوا لفرت  معينة رم مواتوا 

أم ِمِسووووو وا وعاشووووووا وتكوووووارروا؟ وهووووول اخلنوووووالدر والقووووورد   

 املو ود  حاليًا هي من نسلهم؟  

ککڑڑژژڈيقول اهلل تعاىل: ﴿اجلواب: 

ڃڃڃڄڄ. وقال: ﴿[65]البقرة: ﴾گگگکک

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچڃ

 . [61]املائدة:  ﴾کککڑڑژژڈ

مًا  ,بصيد السمك يوم السبت عندما جتاوز اليهود احلد   وكان حمر 
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عليهم ذلك, كان جزاؤهم أهنم أصبحوا يف مرتبة احليوان يعيشون من دون 

عقل ووعي وتفكري, ويتخب طون يف أهوائهم كالقردة يف نزواهتا واخلنازير يف 

  .شهواهتا, يأتون املنكرات عالنية, بعيدين من الفضائل اإلنسانية

فضوح العورة دائاًم, وعورته هلا لون مميز عن فالقرد هو احليوان امل

عندما  جسده, وال يتأدب إال بالعصا, واليهود كذلك مل يقبلوا منهج اهلل إال

ل ق لقة ولكن مسخ خ    .رفع فوقهم الطور, وما هم فيه اآلن ليس مسخ خ 

هم, وهذا املالحظ يف اليهود حيث ال يثاواخلنازير ال يغارون عىل أن

يف حتقيق مصاحلهم ورغباهتم  هم, بل يبذلوهنن  يثايغارون عىل أن

  .وأهوائهم

  :وقد اختلف العلام  يف حقيقة هذا املسخ

فصارت  فذهب مجهور املفرسين إىل أن صورهم م سخت بمعصيتهم

ل وال يأكل وال  نحس  صورهم صورة القردة واخلنازير, والذي يمسخ ال ير

ل اهلل بمن شا  كام يرشب وال يعيش أكثر من ثالثة أيام, وكذلك يفع

له كام يشا    .يشا , ويوِّ

ل األبنا  وزر  ومن الطبيعي أن ال يتناسلوا, ألهنم لو تناسلوا لتحم 

  .[263]األنعام:  ﴾یىئىئىئېئ﴿اآلبا , واهلل تعاىل يقول: 

وإذا قال البعض: لو مسخوا حقيقة إىل قردة وخنازير فمن أين جا  

م: أنه مل يكن كل  اليهود حينها عصاة, اليهود املوجودون اليوم؟ نقول هل

خوا بسبب العصيان, وهذا ما  ,ولكن كان منهم عصاة س  وهم الذين م 
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ده قوله تعاىل:  ڇڇڇچچچڃڃڃڃڄڄ﴿يؤكِّ

فربنا عز وجل قال:  .[61]املائدة: ﴾ڎڌڌڍڍڇ

خر العصاة فقط.  :. أي﴾ڌڍ﴿ سر  مر

معنوي, فجعل اهلل تعاىل  وذهب بعض العلام  إىل أن املسخ هو مسخ

  .أخالقهم أخالق القردة واخلنازير, وعرفنا أخالق القردة واخلنازير

  :وبناء عىل ذلك

فاهلل تعاىل مسخ بني إسائيل عقوبة هلم, ومهام كان املسخ ـ إن كان 

فاسق خارج عن طاعة اهلل عز وجل,  ًا ـ فهو إنذاٌر لكلِّ ًا أو معنوي  حسي  

يعترب, وموعظٌة للمتقني, ألن املتقي احلقيقي يتعظ وعربٌة ملن أراد أن 

]البقرة: ﴾ککککڑ﴿ويبتعد عن حدود اهلل فال يقرهبا 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .[211

هل وةد يف القرهن أو السنة ما ددل علوى أن القورهن الكوردم    : 16السؤال

 دهتي على هيئة ة ل صاحل ليشفع لااحب  يف القرب؟

مام أمحد عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيه ريض اهلل روى اإلاجلواب:  

إن »عنهام قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

, الشاحب   ه كالرجل  عنه قرب   ه يوم القيامة حني ينشق  القرآن يلقى صاحبر 

فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك, فيقول له: هل تعرفني؟ 

 ر  واج  يف اهلر  كر ت  أح مر ك القرآن الذي أظح فيقول: أنا صاحب  فيقول: ما أعرفك, 
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 ك اليوم من ورا  كلِّ من ورا  جتارته, وإن   تاجرٍ  كل   , وإن  كر ليلر  وأسهرت  

, قار  الور  عىل رأسه تاج   ع  , ويوضر ه  امل  بش   در لح واخل   ه  بيمين   كر لح جتارة, فيعطى امل  

م هلام نيح  تر ل  ح   كسى والداه  وي   قو  سينا هذه؟  أهل الدنيا, فيقوالن: بم ك  ال ي 

 ة  اجلن   يف درجة   واصعدح  له: اقرأح  قال  ي   ام القرآن, ثم  ك  ولد   فيقال: بأخذ  

 رر وغ  
اً  ,ها, فهو يف صعود ما دام يقرأف   .«كان أو ترتيالً  هذ 

ويف سنن الدارمي عن خالد بن معدان ريض اهلل عنه قال: )إن 

صاحبها يف القرب, تقول: اللهم  جتادل عن [1]السجدة: ﴾ٻ ٻٱ﴿

عني فيه , وإن مل أكن من كتابك فاحمني عنه, وإهنا إن كنت من كتابك فشفِّ 

 تكون كالطري جتعل جناحها عليه فيشفع له فتمنعه من عذاب القرب, ويف

 فكان خالد ال يبيت حتى يقرأ هبام(.  .مثله [2]امل لك:﴾ٱ﴿

ريم ويتدب ر آياته ثم يعمل هبا, واملهم عند املؤمن: أن يقرأ القرآن الك

ألن هذا هو املطلوب منه, وأما وعد اهلل تعاىل ملن عمل بالقرآن فأحل  

ث عنه بال حرج؛ ألن عطا  اهلل تعاىل ليس له  م حرامه فحدِّ حالله وحر 

فيها ما ال عني رأت وال »حد  وال حص, وكام جا  يف احلديث عن اجلنة: 

  .رواه مسلم «برش أذن سمعت وال خطر عىل قلب

قنا لتالوة القرآن الكريم آنا  الليل وأطراف  أسأل اهلل تعاىل أن يوفِّ

 آمني. هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .النهار

** ** ** 
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يت كل أمَّو »: دقول صلى اهلل علي  وعلى هل  وصحب  وسلم: 1السؤال

 اود من احلددث الشرد ؟تاا هو املق «معاتى إو اجملاهردن

احلديث رواه اإلمام البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه اجلواب: 

عاىف إال تي م  أم   كل  »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال:  النبي   أن  

املجاهرين, وإن من املجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عماًل, ثم يصبح وقد 

, عملت البارحة كذا وكذا, وقد بات يسرته سرته اهلل عليه, فيقول: يا فالن

  .«ه, ويصبح يكشف سرت اهلل عنهرب  

 كل  »قول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

عفى عنه, أو بمعنى سل مه اهلل تعاىل من املعايص, ي  بمعنى  «تي معاىفأم  

عافر ياملجاهر لكن   ملعصية يكشف سرت ون, ألن املجاهر بان باملعايص ال ي 

ث اآلخرين عن املعصية التي فعلها, وإما أن يفعلها  دِّ اهلل عليه, فإما أن ي 

رسوله صىل  اهلل تعاىل وبحقِّ  عالنية أمام الناس, ويف ذلك استخفاف بحقِّ 

وبذلك  ,نوع من أنواع العنادهو اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم, و

  . تعاىلغضب اهلل عز وجل والعياذ باهلل استحق  

أما الذي يسترت باملعصية فهو إىل رمحة اهلل تعاىل أقرب, ألنه يعتقد 

ًا, ومما ال شك  أهنا معصية, ولكنه يضعف أمام نفسه وشهوته فريتكبها س  

ًا يستغفر اهلل تعاىل منها, العتقاده أهنا معصية, فيه أن الذي يعيص س  

  .عاىفوخيشى الفضيحة, فهذا إن شا  اهلل تعاىل م  
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ويف احلديث الذي رواه ابن عمر ريض اهلل عنهام , قال: سمعت رسول 

يضع ف املؤمنر  ديني  اهلل  إن  »اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم, يقول: 

ه ويسرته عليه نرفر نعم , فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: كر

ره بذنوبه, ورأى يف نفسه أن ,ربِّ أي  ا عليك قال: سرتهت   ه هلك,حتى إذا قر 

  .رواه البخاري« حسناتهكتابر عطى يف الدنيا, وأنا أغفرها لك اليوم, في  

أسأل اهلل العل العظيم الذي سرتنا فيام مىض من أعامرنا أن يسرتنا 

 آمني. هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .فيام بقي منها, وأن يغفر لنا يوم العرض عليه

أهوول اجلنووة رالرووة:  و  »ددث الشوورد : مووا معنووى هووذا احلوو : 2السووؤال

 سلطان مقسط متاّدق موتَّ , وة ل ةحويم ةقيو  القلوك لكولِّ    

اة    و عيووال, قووال: وأهوول النَّوو   ي قربووى ومسوولم, وعفيوو  متعف وو 

و  مخسوووة: الضوووعي  الوووذي و لبووور لووو , الوووذدن هوووم تووويكم تبعووواً 

 دبتغون أهاًل وو ماًو, واخلائن الذي و خيفوى لو  عاوع وإن دقَّ   

و خانووو , وة ووول و داوووبإ وو ميسوووي إو وهوووو خيادعوووك عووون     إ

 ؟«اشأهلك ومالك, و كر الب ل أو الكذب, والشِّْنظري الفحَّ

 احلديث رواه اإلمام مسلم عن عياض بن محار املجاشعيِّ اجلواب: 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال  ريض اهلل عنه أن  

ق, ق موف  ة ثالثة: ذو سلطان مقسط متصدِّ ن أهل اجل»ذات يوم يف خطبته: 

ف ذو ذي قربى ومسلم, وعفيف متعفِّ  ورجل رحيم رقيق القلب لكلِّ 
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عيال, قال: وأهل النار مخسة: الضعيف الذي ال زبر له, الذين هم فيكم 

إال  ال يبتغون أهاًل وال ماالً, واخلائن الذي ال خيفى له طمع وإن دق   تبعاً 

بح وال يميس إال وهو خيادعك عن أهلك ومالك, خانه, ورجل ال يص

نحظري الفح     .«اشوذكر البخل أو الكذب, والشِّ

قول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  أوالً:

فمعناه هو: املسؤول احلاكم صاحب  .«قق موف  ذو سلطان مقسط متصد  »

ق, ومعٍط للصدقات السلطان العادل يف رعيته يقيم فيها العدل واحل

د يف فعل اخلريات وموف ق هلا ومنساق فيها.  سد   وم 

ورجل رحيم »وقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ثانيًا:

معناه هو: الرحيم املحسن لكلِّ  .«ذي قربى ومسلم رقيق القلب لكلِّ 

صاحب قرابة, ولكلِّ مسلم ومسلمة, وهو لني القلب شفوق رحيم, 

 املوعظة احلسنة. متأثِّر ب

وعفيف »وقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ثالثًا:

معناه هو: املت صف بالعفة طبيعة وسجية, ويكلِّف  .«ف ذو عيالمتعفِّ 

نفسه بالعفة ويكتسبها إن مل تكن فيه, والعفيف هو البعيد عن احلرام بام 

 . فيه الكسب غري املرشوع, وإن كان صاحب عيال وهو بحاجة

  :أما أهل النار والعياذ باهلل تعاىل

الضعيف الذي »قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  أوالً:

معناه: هو  .«ال يبتغون أهاًل وال ماالً  تبعاً ال زبر له الذين هم فيكم 
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اإلنسان الذي ال عقل له يزبره )يمنعه( مما ال ينبغي شعًا وعقاًل من 

مات وخوارم املرو  ات, هو الذي يعيش يف األمة تبعًا لغريه, وال املحر 

يطلب زوجة ألنه اكتفى باحلرام, وال يطلب ماالً حالالً بل يكتفي باحلرام 

 حيث يأكل أموال الناس بالباطل وبدون جهد مرشوع. 

واخلائن الذي ال »قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ثانيًا:

معناه هو: الذي ال يفظ األمانة, وال  .«إال خانه خيفى له طمع وإن دق  

يرظهر له طمع يف الوديعة عند اإليداع, ثم خيون الذي ائتمنه يف أمانته, وهو 

ه الذي يسعى ويتطل ع ألخذ األمانات وإن قل ت ليقع يف اخليانة, وهذا كل  

 من الطمع يف أموال اآلخرين. 

ورجل ال يصبح »قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ثالثًا:

ومعناه: هو الرجل الذي  .«وال يميس إال وهو خيادعك عن أهلك ومالك

عليه زمن من األزمان لياًل وهنارًا إال وهو يريد خداعك يف أهلك  ال يمر  

 وزوجتك بفعل الفاحشة, ويف مالك يأخذه ظلاًم سقًة أو غصبًا. 

البخل صاحب  :أي .ما ذكره الراوي: )البخل أو الكذب( رابعًا:

 وصاحب الكذب يف أهل النار. 

نحظري والشِّ »قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  خامسًا:

 النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه ئ اخللق, وقد فرس  . هو سيِّ «اشالفح  

اش. هذا, واهلل تعاىل أعلم.   وسلم الشنظري بالفح 
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خلو  خلقو     و ولَّ  إن اهلل عوزَّ »ما صحة هوذا احلوددث:   : 3السؤال

يف ظلاة, رم ألقى عليهم من نوةه دومئذ, تان أصواب  مون   

 ؟«نوةه دومئذ اهتدى, ومن أخطهه ضلَّ

جا  يف مسند اإلمام أمحد عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل اجلواب: 

إن اهلل »عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

, ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ, فمن أصابه خلق خلقه يف ظلمة وجل   عز  

القلم عىل  , فلذلك أقول: جف  من نوره يومئذ اهتدى, ومن أخطأه ضل  

  .«وجل   علم اهلل عز  

وقد ورد يف سنن الرتمذي كذلك عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل 

عنه قال: سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول: 

خلق خلقه يف ظلمة, فألقى عليهم من نوره, فمن أصابه  وجل    عز  إن اهلل»

القلم عىل  , فلذلك أقول: جف  من ذلك النور اهتدى, ومن أخطأه ضل  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. .قال أبو عيسى: هذا حديث حسن «علم اهلل

 ؟«َصلُّوا َخْل َ ُكلِّ َبرٍّ َوت اِ ٍر»: ما هي صحة ومعنى حددث: 2السؤال

روى البيهقي والدارقطني عن مكحول عن أيب هريرة : اجلواب

ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

 وفاجر, وجاهدوا مع كلِّ  بر   وا عىل كلِّ وفاجر, وصل   بر   وا خلف كلِّ صل  »

  .«وفاجر بر  

ال: قال رسول وروى أبو داود يف سننه عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ق
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الة املكتوبة واجبة خلف الص  »اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

ويف رواية أخرى له كذلك  .«وإن عمل الكبائر كان أو فاجراً  اً مسلم بر   كلِّ 

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله 

, كان أو فاجراً  اً أمري بر   لِّ اجلهاد واجب عليكم مع ك»وصحبه وسلم: 

اً  وإن عمل الكبائر,  كان أو فاجراً  والصالة واجبة عليكم خلف كل مسلم بر 

 «. وإن عمل الكبائر كان أو فاجراً  اً والصالة واجبة عىل كل مسلم بر  

وروى الدارقطني عن واثلة بن األسقع ريض اهلل عنه قال: قال 

روا أهل قبلتكم ال تكفِّ »به وسلم: رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصح

وا أمري, وصل   إمام, وجاهدوا مع كلِّ  وا مع كلِّ وإن عملوا بالكبائر, وصل  

  .«ميت عىل كلِّ 

وهذه األحاديث الرشيفة تدل  عىل صحة الصالة خلف كلِّ برر  

  .وفاجر, إال أهنا كل ها ضعيفة

ر بن عبد وهذه األحاديث عارضها حديث رواه ابن ماجه عن جاب

اهلل ريض اهلل عنهام عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه 

 فاجرٌ  , وال يؤم  مهاجراً  أعرايب   جاًل, وال يؤم  رامرأٌة  ن  أال ال تؤم  »قال: 

  .وهو ضعيف أيضاً  «, إال أن يقهره بسلطان خياف سيفه وسوطهمؤمناً 

 األصل, واألصل هو يرجع إىل وإذا ضعفت األحاديث من اجلانبني

ت إمامته, ويؤيد هذا فعل الصحابة ريض اهلل عنهم.   من صحت صالته صح 

أخرج البخاري يف التاريخ الكبري والبيهقي يف السنن الكربى  أوالً:
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ا  أنه قال: أدركت عرشة من أصحاب النبي صىل اهلل  عن عبد الكريم البك 

  .روح ة اجلر عليه وعىل آله وصحبه وسلم كلهم يصل خلف أئم

أخرج مسلم عن أيب ذر  ريض اهلل عنه قال: قال يل رسول اهلل  ثانياً:

كيف أنت إذا كانت عليك أمرا  »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

الة عن وقتها؟ قال: قلت: فام الة عن وقتها أو يميتون الص  رون الص  يؤخِّ 

  .«ا لك نافلةفإهن   ا معهم فصلِّ الة لوقتها, فإن أدركتهالص   تأمرين؟ قال: صلِّ 

ه دخل عىل روى البخاري عن عبيد اهلل بن عدي بن خيار, أن   ثالثًا:

ة, ونزل ك إمام عام  ان ريض اهلل عنه وهو حمصور فقال: إن  عثامن بن عف  

الة أحسن ما يعمل ج, فقال: الص   لنا إمام فتنة ونتحر  بك ما نرى, ويصلِّ 

  .اس فأحسن معهم, وإذا أساؤوا فاجتنب إسا هتمالناس, فإذا أحسن الن

روى الشيخان أن ابن عمر ريض اهلل عنهام كان يصل خلف  رابعًا:

اج   .احلج 

  :وبناء عىل ذلك

ضعيف, وكذلك احلديث  «وفاجر بر   وا خلف كلِّ صل  »فحديث: 

  .الذي يعارضه

إن ن أحكام الصالة فهي صحيحة تق  والصالة خلف املسلم إذا كان ي  

هذا,  .شا  اهلل تعاىل, وإن كان فاسقًا فالصالة خلفه صحيحة مع الكراهة

 واهلل تعاىل أعلم.

** ** ** 
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ما حكم مون سوكَّ الوددن, أو سوكَّ اهلل تعواىل, أو سوكَّ الون         : 1السؤال

و؟ وو والعيا  باهلل تعاىل وصلى اهلل علي  وعلى هل  وصحب  وسلم 

ة عنوود النطوو  بالشووهادتني؟ وهوول إ ا صوولى    ط النيَّوووهوول تشوورت 

 املرتدُّ ونط  بالشهادتني أرناء الاال  صإَّ ة وع  لإلسالم؟

ة إذا كان يقصد بكلمة الدين اجلواب:  إن سب  الدين موجب للرد 

اإلسالم, أما إذا كان يقصد سلوك وأخالق اإلنسان امل خاطرب فال يعترب 

ًا, ولكن ال يليق باملس   .لم السب  مرتد 

أما سب  اهلل تعاىل أو النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

ة والعياذ باهلل تعاىل, ومن تلف ظ بذلك وجب عليه أن  فإنه موجب للرد 

أ  ن األديان سوى اإلسالم بعد ميتوب إىل اهلل تعاىل, وتوبة املرتدِّ أن يترب 

, ألنه لو أتى بالشهادتني عىل ة الدخول يف اإلسالمنطقه بالشهادتني بني  

  .وجه العادة ال يرتفع بذلك كفره

فإذا نطق بالشهادتني ال عىل سبيل العادة بل عىل وجه العبادة 

ته ت عودته, وارتفعت عنه رد  وهذا  .والدخول بدين اهلل تعاىل فقد صح 

باالتِّفاق بني الفقها , وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

ت  أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل فمن قال ال إله إال اهلل فقد » أ مرح

 رواه البخاري ومسلم. « ه وحسابه عىل اهللعصم مني نفسه وماله إال بحقِّ 
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ح احلنابلة بأن  املرتد  إذا مات, فأقام وارثه بيِّنة عىل أنه صىل  بعد  ورص 

ك م بإسالمه, ويؤخذ من ذ ة ح    .لك أنه حتصل توبة املرتدِّ بصالتهالرد 

  :وبناء عىل ذلك

كم عليه  فمن سب  الدين ي سأل عن قصده, فإن قصد اإلسالم ح 

ة والعياذ باهلل تعاىل, وإال فال   .بالرد 

ب  اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أو س أما من سب  النبي  

الشهادتني حتى ت قبل توبته, وأن ًا, وعليه أن ينطق بتعاىل, فإنه يصبح مرتد  

يكون مستحض النية عند النطق بالشهادتني ال أن تكون عىل وجه العادة, 

كم بإسالمه كذلك ته ح    .وإذا صىل  بعد رد 

 الرسائر, فإذا نطق فيه بأن لنا الظاهر واهلل يتوىل   ومما ال شك  

هذا,  . تعاىلبالشهادتني في حكم بصحة توبته يف الدنيا, وحسابه عىل اهلل

 واهلل تعاىل أعلم. 

حاشية ابن عابدين ـ اإلقناع ـ أسنى املطالب ـ حاشية الرمل ـ  .ر

 روضة الطالبني ـ احلاوي الكبري ـ كشاف القناع. 

على الن  صلى اهلل علي  وعلوى هلو    الاال  صيغة : يف 2السؤال

مشووي  بوون املنسوووبة للشوويخ عبوود السووالم    وصووحب  وسوولم  

انشووولن مووون  واىل, وةد  عبووواة  دقوووول تيهوووا:  ةمحووو  اهلل تعووو 

 أوحال التوحيد, تهل التوحيد تي  أوحال؟
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التوحيد الذي جا  به سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل  إن  اجلواب: 

ون من قبله هو التوحيد اخلالص هلل تعاىل آله وصحبه وسلم والنبي  

ضالل,  الشوائب, وهذا التوحيد ال أوحال فيه, وال والصايف من كلِّ 

  .فيه وال ريب وهذا ال شك  

دين فقد يقع بعضهم يف انحراف وضالل يف أما توحيد املوحِّ 

  .دين الناجنينفسه أنه من املوحِّ  توحيده وهو يظن  

الشيخ عبد السالم بن مشيش رمحه اهلل تعاىل  ومن هذا املنطلق فإن  

التي وقع يسأل اهلل تعاىل أن يفظ توحيده من الضالالت واالنحرافات 

  .فيها كثري من أهل الفرق الضالة

فالتوحيد الذي جا  به سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

دين يف ون من قبله ال أوحال فيه, ولكن قد يقع بعض املوحِّ وسلم والنبي  

  .دنفسه أنه موحِّ  بعض الضالالت وهو يظن  

م عن أيب وقد جا  يف احلديث الرشيف الصحيح الذي رواه مسل

هريرة ريض اهلل عنه قال: كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

  .«اللهم أصلح يل ديني الذي هو عصمة أمري»وسلم يقول: 

ح  لكلِّ 
زمان  فالدين الذي أنزله اهلل تعاىل هو الدين الصالح امل صل 

ساد, دين اإلنسان السلوكي والعمل قد يعرتيه يش  من الف ومكان, ولكن  

صلح له دينه, واملقصود به هو دين العبد فعىل العبد أن يسأل اهلل تعاىل أن ي  
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  .السلوكي والعمل وأن يفظه اهلل تعاىل من التغيري والتبديل

 ال إنك: يل قالفي   ,أمتي من إنه ربِّ  يا: فأقول»كام جا  يف احلديث: 

  .رواه أمحد «بعدك أحدثوا ما تدري

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فإذا كان سيدنا رسول 

صىل اهلل عليه ه ه هبذا الدعا  مع عصمته له, ومع الشهادة له بأنيدعو رب  

خلقه القرآن, فنحن من باب أوىل بحاجة إىل كان  وعىل آله وصحبه وسلم

  .هذا الدعا 

ولذلك قالوا: اإلسالم يش  واملسلمون يش  آخر, والتوحيد يش  

من  والسعيد من كان عىل اإلسالم والتوحيد احلقِّ  ,آخر واملوحدون يش 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. .غري تبديل وال حتريف

 

** ** ** 
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م أو ْشو ما حكم الوضووء إ ا كوان يف أعضواء الوضووء وَ    : 1السؤال

 ما أشبه ؟ وما حكم الاال ؟

رام, وذلك للحديث م حشح ذهب مجهور الفقها  إىل أن الور اجلواب: 

صات لعن اهلل الواشامت واملستوشامت والنامصات واملتنمِّ »الرشيف: 

  .رواه البخاري ومسلم «ات خلق اهللجات للحسن املغريِّ واملتفلِّ 

واتفق الفقها  عىل أن الوشم نجس, ألن الدم انحبس يف موضع 

ر  عليه   .الوشم بام ذ 

دن وجب إزالته, وإال وإذا أمكن إزالة الوشم بدون رضر عىل الب

فال, وال إثم عليه بعد التوبة الصادقة هلل عز وجل بعد القيام بالوشم إذا 

  .فعله بالغًا, أما إذا فعل الوشم قبل البلوغ فال إثم عليه

  :وبناء عىل ذلك

فإذا أمكن إزالة الوشم بدون رضر عىل البدن وجبت إزالته, وإال 

العمل, ووضو  املستوشم  فال, وجتب التوبة هلل عز وجل من هذا

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .وصالته وإمامته صحيحة إن شا  اهلل تعاىل

 : هل صحيإ أن بول اإلبل عاهر جيول شرب ؟2السؤال

 اختلف الفقها  يف بول اإلبل هل هو طاهر أم نجس؟ :اجلواب

ذهب املالكية واحلنابلة إىل أن بول اإلبل طاهر, وذلك حلديث ف
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الذي أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه عن أنس ريض اهلل عنه ني العرنيِّ 

صىل  م النبي  هل قال: )قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا املدينة, فأمر

  .اح, وأن يرشبوا من أبواهلا وألباهنا(قر اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بل  

 وذهب احلنفية والشافعية إىل أن بول اإلبل نجس نجاسة خفيفة عند

 ,ني أنه كان للتداوياحلنفية وغليظة عند الشافعية, وقالوا عن حديث العرنيِّ 

  . من قبل طبيب مسلمفال جيوز شبه عندهم إال للتداوي إذا تعني  

  :وبناء عىل ذلك

فيجوز شب بول اإلبل عند املالكية واحلنابلة وبعض احلنفية, وال 

   دوا ً جيوز شبه عند الشافعية واحلنفية إال إذا تعني  
ٍ
 طبيٍب  بقرار   لدا 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .مسلمٍ 

: هول صوحيإ أن مون أكوول حلوم اجلاول و وك عليوو  أن       3السوؤال 

 دتوضه, ألن أكل حلا  ناقض للوضوء؟

ذهب مجهور الفقها  من احلنفية واملالكية والشافعية إىل أن اجلواب: 

ألطعمة, أكل حلم اجلمل ليس بناقض للوضو , وهو كسائر اللحوم وا

إنام الوضو  مما »وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

  .رواه البيهقي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام «خيرج وليس مما يدخل

وذهب احلنابلة ويف أحد قويل الشافعي رمحه اهلل تعاىل إىل أن أكل حلم 

ه صىل اهلل اجلمل ناقض للوضو , سوا  أكان اللحم نيئًا أم مطبوخًا, لقول

ض  ؤتوض  »عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  وا من ؤوا من حلوم اإلبل وال ترور
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رواه اإلمام « وا يف مبارك اإلبلوا يف مرابض الغنم وال تصل  وصل   ,حلوم الغنم

 عقل معناه. ال ي   دي  وهذا أمر تعب   .أمحد عن أسيد بن حضري ريض اهلل عنه

  :وبناء عىل ذلك

ها  أكل حلم اجلمل ليس بناقض للوضو  وعند فعند مجهور الفق

  .احلنابلة ناقض للوضو 

فيجب عند احلنابلة الوضو  عىل من أكل حلم اجلمل, وال جيب عند 

اجلمهور, ومحل اجلمهور األمر عىل االستحباب, أو الوضو  اللغوي وهو 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .غسل اليدين

اسوة وهوو و دعلوم, وكوان     ة ل صولى إماموًا ويف روبو      : 2السؤال

 مقداةها أقل من حجم الدةهم, تاا حكم الشرع يف  لك؟

إذا كانت النجاسة مغل ظة كالدم والبول واخلمر, فإنه يعفى اجلواب: 

عنها إذا كانت أقل  من درهم, ويسن  غسلها, والصالة فيها تكره تنزهيًا, 

  .سوا  كان حاملها إمامًا أو منفرداً 

لنجاسة بمقدار الدرهم فيجب غسلها, وإذا صىل فيها أما إذا كانت ا

  .حاملها فصالته مكروهة حتريامً 

أما إذا كانت النجاسة أكثر من درهم فيفرض غسلها, وإذا صىل فيها 

  .حاملها فصالته باطلة

جا  يف الدر املختار: ])وعفا( الشارع )عن قدر درهم( وإن كره 

  ., وفوقه مبطل فيفرض[فيسن   , فيجب غسله, وما دونه تنزهياً حتريامً 
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فة فإنه يعفى عنها حتى تبلغ ربع الثوب   .أما إذا كانت النجاسة خمف 

  :وبناء عىل ذلك

فام دامت النجاسة أقل  من درهم فهي معفو  عنها, ومن السنة 

 .غسلها, والصالة مكروهة تنزهيًا سوا  كان حاملها يصل إمامًا أم منفرداً 

 لم. هذا, واهلل تعاىل أع

مووا هووو حكووم قوويء الرضوويعة علاووًا أنهووا تتقيووه كووثريًا    : 5السووؤال

   شهوة؟ مخسةوعارها اآلن 

القي  عند مجهور الفقها  من احلنفية والشافعية واحلنابلة اجلواب: 

ر إنام يغسل الثوب من مخس: من يا عام  »نجس, وذلك للحديث الرشيف: 

الدارقطني عن عامر بن رواه  «الغائط, والبول, والقي , والدم, واملنيِّ 

  .ريض اهلل عنه ياس

  .ويشرتط عند احلنفية لنجاسته أن يكون مل  الفم, وإال فهو طاهر

أما عند السادة املالكية: فالنجس من القي  هو املتغري عن حال 

  .الطعام, وجيب غسله عن الثوب واجلسد واملكان, وإن مل يتغري فطاهر

  :وبناء عىل ذلك

مجهور الفقها  جيب غسل الثوب واجلسد واملكان فالقي  نجس عند 

منه, وخاصة إذا كان مل  الفم, وطاهر عند املالكية إذا مل يتغري, وإال فهو 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .نجس, واألخذ بقول اجلمهور أحوط يف الدين
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إنن واقع مبشوكلة وهوي كثور  اوحوتالم أرنواء النووم,       : 6السؤال

موا دوثري الشوهو , تاوا      تعد عن كولِّ مع أنن وهلل احلاد مب

 ها شرعيًا؟  هي أسباب هذه املشكلة؟ وما هو حلُّ

من  ملاذا تسمي كثرة االحتالم مشكلة ما دمت تغض   :اجلواب

بصك وحتفظ فرجك؟ ملاذا ال ترى هذا من نعمة اهلل عز وجل عليك بأن 

 خيفف عنك باالحتالم؟

ج وطبِّق تتزو  لذلك أقول لك يا أخي الكريم: إن استطعت أن  ج فتزو 

ة النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف الزواج, فإن مل تستطع سن 

البص وحفظ الفرج واللسان, وإذا احتلمت أثنا  نومك بدون  فعليك بغضِّ 

  .تفكري منك يف الشهوة فهذا من رمحة اهلل عز وجل بك إن شا  اهلل تعاىل

ك األيمن, واقرأ سورة  وإذا أردت النوم فنم عىل طهارة عىل شقِّ

الفاحتة وفواتيح سورة البقرة وآية الكريس, واإلخالِ واملعوذتني, بقلب 

حارض, وانفث بني كفيك وامسح هبام جسدك, وسبِّح ثالثًا وثالثني, وامحد 

موات الس   رب   اللهم  »ثالثًا وثالثني, وكربِّ أربعًا وثالثني, وقل بعد ذلك: 

, ياطني وما أضل  الش   , ورب  تح ضني وما أقل  األرر  , ورب  تح بع وما أظل  الس   تح

أحد منهم أو أن يبغي,  , أن يفرط عل  هم مجيعاً خلقك كلِّ  من شِّ  كن يل جاراً 

  .رواه الرتمذي «ثناؤك, وال إله غريك, ال إله إال أنت جارك, وجل   عز  

ظ بإذن اهلل تعاىل من شِّ  اللهم  .طانالشي فإن فعلت ذلك فت حفر

وسوسته. آمني. هذا, واهلل تعاىل أعلم. ه وشِّ احفظنا مجيعًا من شِّ 
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 سل على احملتجم؟: هل جيك الِغ7السؤال

بل جيب عليه الوضو   ,سل ال جيب عىل املحتجمإن الغ  اجلواب: 

  .ج الدم ينتقض الوضو  عندهموعند السادة احلنفية, ألنه بخر

موضع املحجمة  وغسلر  ,ضو قال الرسخيس: احلجامة توجب الو

عندنا, ألن الوضو  واجب بخروج النجس, فإن توضأ ومل يغسل موضع 

املحجمة, فإن كان أكثر من قدر الدرهم مل جتزئه الصالة, وإن كان دون 

  .ذلك أجزأته

  :وبناء عىل ذلك

سل موضع سل عىل املحتجم, بل عليه الوضو , وغر فال جيب الغ  

 .غسله من قدر الدرهم فيسن   وإن كان أقل   ,مالدم إن كان بمقدار الدره

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

 هل جيك الغسل بعد اونتهاء من اوستحاضة؟: 1السؤال

دم االستحاضة حكمه كالرعاف الدائم, أو كسلس البول, اجلواب: 

قًا حصل معه برؤها وشفاؤها من فإذا انقطع دم املستحاضة انقطاعًا حمق  

فإذا زالت استحاضتها فال جيب عليها الغسل  .استحاضتهاتها, وزالت عل  

 .عند مجهور الفقها  ويكفيها الوضو 

 وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي

 :عىل اجلواب ما يل حفظه اهلل تعاىل
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من  ومل تغتسل بعد   ،إال أن تكون استحاضتها اتصلت بحيضها]

 .[ ذه  احلال، بسب  احليضاحليض، فيلزمها االغتسال يف

ذلك »وذلك لقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

عرق وليست باحليضة, فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة, وإذا أدبرت 

  .رواه البخاري ومسلم «فاغتسل وصل

  :وبناء عىل ذلك

ها غسٌل  إال إذا اتصلت  ,فال جيب عىل املستحاضة إذا انقطع دم 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .من احليض عد  بها ومل تغتسل بحيض

ن دوعشوور ةمخسوو : اموورأ  وضووعت محلووها, وبعوود مضوويِّ   9السووؤال

دومًا انقطع عنها الدم انقطاعوًا تاّموًا, تهول جيوك عليهوا أن      

 تالي, وجيول لزو ها أن دعاشرها؟

ذهب مجهور الفقها  إىل أن النفسا  إذا انقطع دمها قبل اجلواب: 

وجيب عليها أن  ,ت من نفاسهارر ه   انقطاعًا تامًا من غري عودة طر األربعني

صىل  يللحديث عن أم سلمة ريض اهلل عنها عن النب ,تغتسل وتصل وتصوم

اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أهنا سألته: كم جتلس املرأة إذا ولدت؟ 

ر قبل ذلكإال أن ترى الط   جتلس أربعني يوماً »قال:    .قطنيرواه الدار «هح

  :وبناء عىل ذلك

ًا قبل األربعني ورأت الطهر, فتغتسل ًا تام  فإذا انقطع دمها انقطاع

ًا  وتصل وجيوز للزوج أن يعاش زوجته, أما إذا انقطع الدم انقطاعًا تام 
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ويكره للرجل أن يطأ زوجته قبل متام  ,فتغتسل وتصل ,ومل ترر الطهر

 ا, واهلل تعاىل أعلم. هذ .ليهاإاألربعني, ألنه قد يعود الدم 

هول جيوك   ت: إ ا احتلات املرأ  ومل تر بلاًل علوى ريابهوا   11السؤال

 .  ر اوحتالمتذكَّت امع العلم أنه ؟عليها أن تغتسل

إذا احتلمت املرأة ولكنها مل جتد بلاًل عىل ثياهبا فال جيب اجلواب: 

ثياهبا ومل  م, وإذا استيقظت ورأت بلاًل عىلل  رت احل  عليها الغسل ولو تذك  

ةر ريض  الغسل, ملا روى اإلمام أمحد عن تذكر احتالمًا فعليها ائ شر السيدة عر

: )سئل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  الرتح اهلل عنها قر

, وعن الرجل «يغتسل»قال:  ,عن الرجل جيد البلل وال يذكر احتالماً 

يم: لر , فقالت أم س  «سل عليهال غ», قال: يرى أنه قد احتلم وال يرى بلالً 

  .(«نعم, إنام النسا  شقائق الرجال»هل عىل املرأة ترى ذلك يش ؟ قال: 

  :وبناء عىل ذلك

رت فال جيب عىل هذه املرأة الغسل ما دامت أهنا مل تر بلاًل ولو تذك  

  .احللم

وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي 

  :عىل اجلواب ما يلحفظه اهلل تعاىل 

إال أن تكون نائمة عىل ظهرذا وتهكرت احللم، فيلزمها الغسل، ]

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .[املني قد يكون خرج منها ثم عاد إىل خمرجه ألن  



 

 طهارةكتاب ال

 

51 

الووبطن ملاوولحة عبيووة,  ولوود  اموورأ  عوون عردوو  شوو ِّ : 11السووؤال

 تهل جيك عليها الغسل خبروج دم الوود ؟

التي وضعت محلها وضعًا طبيعيًا أو بعملية جراحية  اجلواب: أوالً:

جيب عليها أن تغتسل من نفاسها عند انقطاعه انقطاعًا تامًا ال عودة بعده, 

أو عندما ترى الطهر, وإذا مل ينقطع الدم عنها خالل فرتة النفاس ومل ترر 

الدم الطهر فإهنا تغتسل بنهاية اليوم األربعني من والدهتا ولو كان 

دم استحاضة بعد األربعني, هذا عند اجلمهور  د  , ألن هذا الدم يعموجوداً 

وعند الشافعية أقىص مدة  .ألن أقىص مدة للنفاس عندهم أربعون يوماً 

 للنفاس ستون يومًا. هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

و دنوزل  وو بدون مجواع   وأرناء املداعبة بني الر ل واملرأ  و: 12السؤال

ل جيك عليها الغسل؟ وهل جيك من املرأ  سائل أبيض, ته

 على الر ل غسل أدضًا؟

إذا قىض الرجل شهوته وأنزل املني وجب عليه الغسل, اجلواب: 

وكذلك جيب عىل املرأة أن تغتسل إذا قضت شهوهتا ووصلت إىل درجة 

الرعشة, أما إذا مل تقض  شهوهتا ونزل منها ما  أبيض لزج, فهذا املا  ال 

اجلامع وجب الغسل وإن مل  , أما إذا تم  قطيوجب الغسل, بل الوضو  ف

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ينزل املني

هوول جيووك علووى الزو ووة اوغتسووال موون اجلنابووة بعوود   : 13السووؤال
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 اجلااع بدون إنزال؟

, مع غيبوبة احلشفة, أو فق الفقها  عىل أن التقا  اخلتاننيات  اجلواب: 

ك للحديث الذي يرويه من موجبات الغسل, وذل مقدارها من مقطوعها,

اإلمام مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 

إذا جلس بني شعبها األربع, ثم جهدها, فقد »وعىل آله وصحبه وسلم: 

إذا جلس بني شعبها األربع, ثم جهدها, »ويف رواية:  .«وجب عليه الغسل

 . «فقد وجب عليه الغسل وإن مل ينزل

 اخلتان   إذا جلس بني شعبها األربع, ومس  »رواية أخرى: ويف 

, فقد وجب الغسل إذا جلس بني »ويف رواية لإلمام أمحد :  .«اخلتانر

 . «شعبها األربع, وأجهد نفسه, فقد وجب الغسل, أنزل أو مل ينزل

  :وبناء عىل ذلك

 , أو مقدارها من مقطوعها,فإذا غابت احلشفة بكاملها يف الفرج

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .سل عىل كل  من الزوجني سوا  أنزال أم الوجب الغ

عوووادتي يف احلووويض أن دنوووزل الووودم مووون اليووووم األول    : 12السوووؤال

بكايوووة معقولوووة, ولكووون يف هوووذا الشوووهر ةأدوووت نقطوووًا قليلوووة   

 دًا, لكن مل أترك الاال , ألنن مل أعد أةى شويئًا عووال   

 ا نوووزل بكايوووة اليووووم, تهووول هوووذا حووويض؟ وموووا حكوووم الووودم إ 

 حيضًا أم استحاضة؟ قليلة  دًا يف وقت احليض هل دعدُّ

إذا رأت املرأة نقطة من الدم يف موعد حيضتها وهي تعلم اجلواب: 
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بأهنا تأتيها ملدة ثالثة أيام نقطة نقطة, فلتحافظ عىل صالة الفريضة فقط, 

الدم  وال يقرهبا زوجها, فإذا ما جا  الدم الغزير تركت الصالة, وما دام

مستمرًا يف األيام العرشة فهو حيض, فإن زاد عن عرشة أيام فإهنا ترجع 

  .إىل عادهتا السابقة, فتغتسل وتصل ولو رأت الدم

ه كل   د  الل فرتة عادهتا نقطة نقطة فيعأما إذا استمر الدم معها خ

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .حيضاً 

ك امتحان شوفهي  : أنا عالبة يف كلية الشردعة, وهنا15السؤال

يف موواد  القووورهن الكووردم, تهووول لوووول تووالو  القووورهن الكوووردم    

 أرناء العاد  الشهردة يف وقت اومتحان؟

ذهب مجهور الفقها  من السادة احلنفية والشافعية واحلنابلة اجلواب: 

إىل عدم جواز تالوة القرآن الكريم للمرأة احلائض أو النفسا , كام حترم عىل 

ال تقرأ »النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  اجلنب, وذلك لقول

القرآن  كام يرم مس   .رواه الرتمذي «من القرآن احلائض وال اجلنب شيئاً 

بالنسبة للحائض أو النفسا , لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 رواه الطرباين عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل «القرآن إال طاهر ال يمس  »

 . [19]الواقعة: ﴾ڀڀڀپ﴿عنه, ولقوله تعاىل: 

وخالف يف ذلك السادة املالكية, وقالوا بجواز مسِّ وتالوة القرآن 

الكريم للمرأة احلائض أو النفسا , كام جا  يف حاشية الدسوقي عىل 
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الرشح الكبري عند قول الدردير: )ومنع مس املصحف( قال: أي ما مل 

  .للتعليم :وإال جاز مسها له, أيتكن معلِّمة أو متعلِّمة, 

وجيوز عند املالكية تالوة القرآن للمرأة احلائض أو النفسا  سوا  

  .خافت النسيان أم ال

  :وبناء عىل ذلك

فال حرج عليك أن تأخذي بقول السادة املالكية هلذه الضورة ما 

 م. هذا, واهلل تعاىل أعل .دام أنه ليس بوسعك تأخري االمتحان أليام الطهر

مستحاضوووة دنقطوووع عنهوووا الووودم يف بعوووض األوقوووا ,  : 16السوووؤال

 تاا ا جيك عليها؟

سل عنها الدم, وحتتيش بقطنة اجلواب:  املستحاضة جيب عليها أن ترغح

أو خرقة دفعًا للنجاسة أو تقلياًل هلا, برشط أال تتأذى من ذلك, وأن ال 

لوقت تكون صائمة, وتصل الفرض وما شا ت من النوافل, فإذا دخل ا

  .ها ووجب عليها أن تتوضأ من جديد الثاين انتقض وضو

أما إذا انقطع عنها الدم انقطاعًا حمتاًم وحصل برؤها وشفاؤها من 

  .علتها فقد زالت استحاضتها

  :وبناء عىل ذلك

وتوضأت قًا بعد صالة الظهر فإذا انقطع عنها الدم انقطاعًا حمق   

وقت الظهر إذا استمر الدم  بعد خروجوبطلت طهارهتا  ,صحت صالهتا
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وال جيوز هلا أن تصل نافلة وال فريضة ثانية إال بعد  ,هبا بعد صالهتا

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .وضوئها

امرأ  حائض استار معها الدم مخسوة أدوام روم انقطوع     : 17السؤال

ملووود  دووووم كامووول, تاغتسووولت وعاشووورها لو هوووا, روووم و ووود       

 ر ؟ وهل هي عاهر  أم و؟بعض هراة الدم, تاا حكم املعاش

املرأة أهنا طهرت من حيضها ثم  إذا كان الغالب عىل ظنِّ اجلواب: 

اغتسلت وعاشها زوجها فال إثم يف ذلك وال حرج, وما دام عاد الدم 

 , ومل يستمر  بعد العرشة,إليها يف فرتة احليض التي هي دون العرشة أيام

  .ستغفار والصدقة بام تيرس  فهي ما زالت حائضًا, فعليهام بالتوبة واال

واألوىل يف مرة قادمة أال يقرب الرجل امرأته إال بعد أن ترى الطهر 

ما دام يغلب عىل ظنها أن الدم سريجع إليها. هذا, واهلل تعاىل أعلم. ,وتغتسل

 

** ** ** 
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صووووو  موووون خووووالل  : هوووول جيووووول ةتووووع األ ان للاوووولوا 1السوووؤال 

 ؟ض املؤ ننيل لبعمسجَّ

األذان عبادة, والعبادة تتطل ب وجود عابد, وذلك لقوله اجلواب: 

لو يعلم الناس ما يف الندا  »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

ل ثم مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا, ولو يعلمون األو   فِّ والص  

تمة والصبح ألتومها ما يف التهجري الستبقوا إليه, ولو يعلمون ما يف الع

  .رواه مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه «ولو حبواً 

وقد اشرتط الفقها  للمؤذن شوطًا من مجلتها: أن يكون املؤذن مسلاًم 

ق ال هذا وكل   رجاًل, عاقالً    .املؤذنني لبعض الصوت مسجل خالل من يتحق 

  :وبناء عىل ذلك

ض املؤذنني لرفع فال جيوز استبدال املؤذن بمسجل صوت لبع

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .األذان, ألن يف ذلك تعطياًل لعبادة األذان

 ما حكم من ترك البسالة يف سوة  الفاحتة يف الاال ؟  : 2السؤال

عند مجهور الفقها  غري احلنفية القرا ة  يف الصالة ركن, اجلواب: 

 آله وصحبه وركن القرا ة هو سورة الفاحتة, لقوله صىل اهلل عليه وعىل

رواه البخاري عن عبادة بن  «ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب»وسلم: 

ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  .الصامت ريض اهلل عنه
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رواه الرتمذي عن جابر بن عبد  «ال جتزئ صالة إال بقرا ة فاحتة الكتاب»

 اهلل ريض اهلل عنه. 

ة آية من الفاحتة, ملا جا  يف احلديث: والبسملة عند السادة الشافعي

﴾ ٻٻٻٱوا: ﴿ؤفاقر [1]الفاحتة: ﴾پپإذا قرأتم ﴿»

 ﴾ٻٻٻٱإهنا أم القرآن, وأم الكتاب, والسبع املثاين و﴿

  .رواه الدارقطني عن أيب هريرة ريض اهلل عنه «إحداها

أما عند السادة احلنفية: فالقرا ة يف الصالة ركن من أركان الصالة, 

ژژڈ﴿ق هذا الركن بقرا ة آية واحدة, وذلك لقوله تعاىل: يتحق  و

مل: ﴾ڑ   .[11]املز 

أما بالنسبة لقرا ة سورة الفاحتة يف الصالة للمنفرد أو اإلمام عند 

احلنفية فهي واجبة, والبسملة عندهم ليست آية من الفاحتة وال من غريها 

رواه مسلم عن أنس ريض اهلل إال يف سورة النمل يف أثنائها, ملا  ,من السور

يت مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم وأيب عنه قال: )صل  

  .منهم يقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم( بكر وعمر وعثامن فلم أسمع أحداً 

  :وبناء عىل ذلك

فمن ترك البسملة من سورة الفاحتة أثنا  الصالة ما أتى بركن 

أما عند احلنفية فقد ترك سنة من سنن القرا ة  القرا ة عند الشافعية,

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .وصالته صحيحة عندهم إن شا  اهلل تعاىل
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قوووراء  السووووة  يف الركعوووا  األخوووري  مووون   هووول تاوووإُّ: 3السوووؤال

 ة؟الالوا  الرباعيَّ

سورٍة بعد الفاحتة, الفاحتة و: إن من واجبات الصالة قرا ةر اجلواب

ٺ ٺٺٺ﴿أن يقرأ بمقدار ثالثني حرفًا, كقوله تعاىل: وأقل  الواجب 

ثر: ﴾ٹٹٿ ٿٿٿ هذا عند السادة احلنفية, أما  .[14-12]املد 

 عند مجهور الفقها  فقرا ة يش  من القرآن بعد سورة الفاحتة سن ة. 

قرا ة السورة القصرية أو ثالث آيات بعد الفاحتة وجتب عند احلنفية 

ر بثالثني حر يرنيح  من الفرض, ملواظبة النبي صىل ت قد  فًا يف الركعتني األ ولر

 بعد الفاحتة اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عىل القرا ة فيهام, أما القرا ة

يف الركعتني األخريني من الفرض يف صالة رباعية أو ثالثية فإهنا تكره 

  .تنزهيًا, فمن قرأ فيهام شيئًا ال جيب عليه سجود السهو

يف صالة الوتر والسنن املؤكدة وغري بعد الفاحتة را ة السورة أما ق

املؤكدة فإهنا واجبة عند السادة احلنفية, فيجب عىل املصل يف صالة الوتر 

ر  سورةً إىل الفاحتة ومجيع السنن أن يضم   قصرية أو ثالث آيات قصرية ت قد 

 أيب سعيد اخلدري بثالثني حرفًا يف مجيع ركعات الوتر والسنن الرباعية, حلديث

نا صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أن نقرأ ريض اهلل عنه: )أمرنا نبي  

ال صالة »( رواه أمحد. واألمر للوجوب, ويف رواية: بفاحتة الكتاب وما تيرس  

 رواه ابن ماجه.  «ملن مل يقرأ يف كل ركعة باحلمد هلل وسورة يف فريضة أو غريها
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يف مجيع ركعات الوتر بعد الفاحتة لقرا ة ا :وعند مجهور الفقها 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .والسنن سنة

قرأ  حوددثًا واةدًا عون الاوحابي اجلليول ابون عاور ةضوي        : 2السؤال

اهلل عنهاوووا: أن الرسوووول صووولى اهلل عليووو  وعلوووى هلووو  وصوووحب      

وسلم كان درتع ددد  الكرميتني عند التكبري للركوع وعنود  

 لك مون السونة,    دُّملذهك احلنفي و دعاوالرتع من الركوع, 

 ة احلنفية على  لك.بهدلَّ هة و إتادتيت

ي ة رفع ـهبذا احلديث وغريه استدل السادة الشافعية عىل سنِّاجلواب: 

اليدين عند التكبري للركوع وعند الرفع منه, أما عند السادة احلنفية فإن 

اإلحرام, وذلك ملا ثبت رفع اليدين عند التكبري ليس بسنة, إال يف تكبرية 

عندهم عن ابن مسعود ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله 

 .وصحبه وسلم كان يرفع يديه عند تكبرية االفتتاح ثم ال يعود بعد ذلك

 رواه أبو داود. 

وعن علقمة عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال: صليت مع 

صحبه وسلم ومع أيب بكر ومع عمر ريض صىل اهلل عليه وعىل آله و النبيِّ 

رواه  .عند التكبرية األوىل يف افتتاح الصالة اهلل عنهام فلم يرفعوا أيدهيم إال

 الدارقطني والبيهقي وأبو يعىل. 

وروي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه قال: مل يكن العرشة املبرشة 
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 قبيح. وخالف هؤال  الصحابة  .يرفعون أيدهيم إال عند االفتتاح

ة األحاديث الدالة عىل رفع اليدين قبل وقد محل السادة احلنفي  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .الركوع وبعد الرفع منه عىل النسخ

الركووع,   ةأدت بعض الناس دعقود دددو  بعود الرتوع مون     : 5السؤال

تهل وةد يف  لك شيء عن الن  صلى اهلل علي  وعلوى هلو    

 ند األئاة األةبعة؟وصحب  وسلم؟ وما هو احلكم ع

وضع اليدين عىل الصدر بعد الرفع من الركوع ما قال به  إن  اجلواب: 

أحد من فقها  املذاهب األربعة إال ما ورد عن اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل 

تعاىل عىل أن املصل خمري  بني إرسال يديه أو وضع يمينه عىل شامله بعد الرفع 

  .من الركوع

ثم إن شا   ,قناع: )ثم يرفع رأسه مع يديه كرفعه األولجا  يف متن اإل

أي نص اإلمام أمحد عىل  .ًا(أرسل يديه وإن شا  وضع يمينه عىل شامله نص  

 التخيري بينهام. 

  :وبناء عىل ذلك

فال يضع املصل يديه عىل صدره بعد االعتدال من الركوع عند مجهور 

  .سال أو عقدمها عىل صدرهالفقها , وهو خمري  عند اإلمام أمحد باإلر

ة أن اإلمام أمحد مل وخاص   ,واألوىل اإلرسال موافقة جلمهور الفقها 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .بل جعل ذلك عىل التخيري ,ة ذلكيقل بسني  
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: در ووى البيووان يف كيفيووة السووجود أرنوواء الاووال , هوول 6السووؤال

 دقدِّم املالي ةكبتي  أوًو رم ددد , أم العكس؟

ذهب مجهور الفقها  من احلنفية والشافعية واحلنابلة إىل أنه : جلوابا

يسن  للمصل عند إرادة السجود أن يضع أوالً ركبتيه ثم يديه, ثم جبهته 

 عن وائل بن ,وأنفه, وذلك ملا روى أبو داود والرتمذي وقال: حديث حسن

ه وصحبه حجر ريض اهلل عنه قال: )رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آل

  .(وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه, وإذا هنض رفع يديه قبل ركبتيه

ألن هذه الكيفي ة أرفق باملصل, وأحسن يف الشكل ورأي العني, 

  .وهذا ما كان يفعله كبار الصحابة ريض اهلل عنهم

ريض  بيقول ابن القيم يف زاد املعاد: املحفوظ عن عمر بن اخلطا

يضع ركبتيه قبل يديه, ذكره عنه عبد الرزاق وابن املنذر اهلل عنه أنه كان 

روى الطحاوي عن  .وغريمها, وهو املروي عن ابن مسعود ريض اهلل عنه

إبراهيم النخعي قال: حفظ عن عبد اهلل بن مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان 

 عىل األرض قبل يديه. 

ا عند وذهب املالكية إىل ندب تقديم اليدين عند السجود وتأخريمه

إذا سجد »القيام, ملا روى أبو داود عن أيب هريرة ريض اهلل عنه مرفوعًا: 

  .«أحدكم فال يربك كام يربك البعري وليضع يديه قبل ركبتيه

  :وبناء عىل ذلك

 فيسن  عند مجهور الفقها  تقديم الركبتني عىل اليدين أثنا  السجود

 اهلل تعاىل أعلم.هذا, و ., خالفًا للسادة املالكيةما أمكنه ذلك
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 ما هي أقوال العلااء يف عدد تسبيحا  الركوع والسجود؟: 7السؤال

 ة عند احلنفية, ومستحب  التسبيح يف الركوع والسجود سن  اجلواب: 

  .عند الشافعية, ومندوب عند املالكية, وواجب عند احلنابلة بتسبيحة واحدة

هور الفقها  وأقل  التسبيح املسنون يف الركوع والسجود عند مج

يف اهلل د بعدد, كل ام زاد فيه زاد ثالث تسبيحات, والتسبيح ال يتحد  

  .حسناته, وكلام نقص فاتته حسنات, فال حد  ألكثره

والزيادة يف التسبيح عىل الثالث للمنفرد أو لقوم حمدودين يرضون 

  .بالتطويل ال حرج فيه, بحيث يزيد إىل مخس أو سبع أو تسع

دينأما إذا كان  فإنه  ,ال يرضون بالتطويل وأ ,إمامًا لقوم غري حمد 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .يقتص عىل ثالث تسبيحات

مووا حكووم موون توورك التسووبيحا  يف الركوووع والسووجود  : 1السووؤال

   اوعائنان؟مع حتقُّ

ة فقد ة, ومن ترك السن التسبيح يف الركوع والسجود سن اجلواب: 

الم ويعاتب, الثواب, وال يعاقب تاركه, ولكنه يت عىل نفسه أسا , وفو  

أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ترك التسبيح وألنه ما ثبت 

يف الركوع أو السجود, بل كان النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

وما هي الغاية من ترك التسبيح يف الركوع أو  .وسلم يكثر من التسبيح

أوقاته  ؟ أليس اإلنسان العاقل يستغل  امطمأنينة فيهالسجود مع وجود ال

 وجل؟ بالذكر والتسبيح هلل عز  
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  :وبناء عىل ذلك

ت عىل د ترك التسبيح أثنا  الركوع والسجود حتى ال تفوِّ فال تتعم  

د ترك التسبيح فصالته صحيحة, ولكنه أسا  نفسك احلسنات, ومن تعم  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .برتك السنة

يف الركوووووع أو  مووووا حكووووم الاووووال  إ ا سووووبَّإ املاوووولي  : 9السووووؤال

 أكثر من إحدى عشر  تسبيحة؟ السجود

إذا كنت تصل منفردًا صالة الفريضة, أو كنت تصل اجلواب: 

صىل  العدد الذي تريد, ولقد كان النبي  بح اهلل عز وجل فسبِّ  ,صالة نافلة

النافلة الوقت الطويل,  يف صالةح يسبِّ اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

يت مع النبي فقد روى اإلمام مسلم عن حذيفة ريض اهلل عنه قال: )صل  

افتتح البقرة فقلت: صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ذات ليلة, ف

ئة, ثم مىض فقلت: يصل هبا يف ركعة, فمىض فقلت: يركع ئيركع عند امل

, إذا الً عمران فقرأها, يقرأ مرتسِّ م افتتح النسا  فقرأها, ثم افتتح آل ثهبا, 

ذ, ثم ذ تعو  بتعو   بسؤال سأل, وإذا مر   ح, وإذا مر  بآية فيها تسبيح سب   مر  

من قيامه, ثم  ركع فجعل يقول: سبحان ريب العظيم, فكان ركوعه نحواً 

مما ركع, ثم سجد فقال:  قال: سمع اهلل ملن محده, ثم قام طوياًل قريباً 

  .من قيامه( ىل, فكان سجوده قريباً سبحان ريب األع

أما إذا كنت إمامًا فاقتص عىل ثالث تسبيحات إذا كنت يف مسجد 
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عام, أما إذا كنت يف مجاعة خاصة واتفقتم عىل اإلطالة يف التسبيح فال 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .حرج يف ذلك

: كنوت أصولي ونسويت أن أسوجد مورتني, سوجد  مور         11السؤال

 ىل الركعة الثانية, تاا ا درتتك عليَّ؟واحد  وقات إ

من ترك ركنًا من أركان الصالة مثل سجدة من ركعة, اجلواب: 

ر قبل شوعه يف الركعة الثانية فإنه يرجع ويأيت ما فاته ويتابع  وتذك 

ر ما فاته بعد الرشوع بالقرا ة يف الركعة الثانية  فإنه يتم   صالته, وإن تذك 

هد ثانية, ثم التي فاتته بعد التشهد, ثم يتش   صالته, ثم يسجد السجدة

  .يسجد للسهو, ثم يقرأ التشهد واإلبراهيمية, ثم يسلم

, وأما إذا بطلت صالته وهو ذاكر هلا م قبل قضا  السجدةأما إذا سل  

ه قضاها, ثم سجد سجدة السهو راجع الفقه  .سل م ساهيًا وهو يف مصال 

رمحه اهلل  ائع الصنائع لإلمام الكاساين, وبداإلسالمي وأدلته د. الزحيل

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .تعاىل

: مالٍّ مذهب  شاتعي تورك الاوال  علوى الون  صولى      11السؤال

د األول, تهول  اهلل علي  وعلى هل  وصحب  وسلم بعود التشوهُّ  

 تبطل صالت ؟

دة, كام أن  اجلواب:   القعود األول عند السادة الشافعية من السنن املؤك 

د األول  الصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف التشه 
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دة, وجيرب عند السادة الشافعية ترك  السنة املؤكدة بسجود السهو   .سنة مؤك 

النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  وذلك للخرب الصحيح أن  

 وهو ه كرب   قىض صالتهر ومل جيلس, فلام  وسلم قام من ركعتني من الظ  

 م. سل   جالس, فسجد سجدتني قبل السالم, ثم

أما القعود األخري عند السادة الشافعية فركن من أركان الصالة, كام 

د صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بعد التشه   أن  الصالة عىل النبيِّ 

األخري ركن من أركان الصالة, فمن تركه عمدًا بطلت صالته, وأما إذا 

  .تركه سهوًا فإنه يتداركه عند التذكركان 

  :وبناء عىل ذلك

فمن ترك الصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

د األول فإنه جيرب بسجود السهو, وصالته صحيحة إن شا  اهلل  بعد التشه 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .تعاىل

 رسي؟: ما حكم صال  الفردضة والناتلة على الك12السؤال

 املصل واحد من أربعة:  :اجلواب

  قادر عىل القيام والركوع والسجود: :أوالً 

فمن كان قادرًا عىل الصالة قائاًم ثم راكعًا ثم ساجدًا عىل األرض, ال 

تصح  صالة الفريضة منه إال كذلك, لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله 

  .رواه البخاري «قائامً  صلِّ »وصحبه وسلم: 

بة لصالة النافلة من القادر عىل القيام والركوع والسجود أما بالنس
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عىل األرض, فيجوز له أن يصل قاعدًا عىل األرض ـ ال عىل الكريس ـ 

يومئ يف ركوعه ويسجد عىل األرض, وله نصف أجر القائم إن كان بغري 

عذر, للحديث الرشيف الذي رواه اإلمام البخاري عن سيدنا عمران بن 

نه قال: سألت النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه حصني ريض اهلل ع

فهو أفضل, ومن   قائامً من صىل  »وسلم عن صالة الرجل وهو قاعد, فقال: 

  .«فله نصف أجر القاعد  نائامً فله نصف أجر القائم, ومن صىل    قاعداً صىل  

 قادر عىل اجللوس عىل األرض والسجود عليها:  :ثانياً 

وقوف يف الصالة وقادرًا عىل اجللوس عىل ومن كان عاجزًا عن ال

األرض والسجود عليها, فال جيوز له أن يصل عىل الكريس فريضة وال 

بل يصل الفرض والنافلة جالسًا عىل األرض, لقوله صىل اهلل عليه  .نافلة

 رواه البخاري. « , فإن مل تستطع فقاعداً قائامً  صلِّ »وعىل آله وصحبه وسلم: 

 القعود عىل األرض والسجود عليها: عاجز عن  :ثالثاً 

ومن كان عاجزًا عن القعود عىل األرض والسجود عليها جاز له أن 

يصل عىل الكريس, ويف هذه احلالة يسقط عنه فرض القيام عند احلنفية, 

ر عليه السجود  ع من أجل السجود عىل األرض, فإذا تعذ  ألن القيام ش 

الركوع والسجود, ويصل إيام   عىل األرض سقط عنه القيام, وسقط عنه

  .وهو جالس عىل الكريس, وهذا سوا  يف صالة الفريضة أو النافلة

والصالة عىل الكريس أوىل من الصالة مستلقيًا أو عىل جنب, ألن 

عت يف الس فر الطويل الذي جيوز فيه الصالة النافلة عىل الراحلة ش 

  .سوا  قدر عىل النزول عىل األرض أم الالقص, 
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ومن املعلوم أن صالة الفريضة عىل الراحلة ال جتوز إذا أمكن 

  .الراكبر النزول  والصالة عىل األرض

 عاجز عن القيام واجللوس:  :رابعاً 

ومن كان عاجزًا عن القيام واجللوس والسجود عىل األرض يصل 

فإن مل  قائامً  صلِّ »عىل جنب, لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

دون حتديد للشق  .رواه البخاري« فإن مل تستطع فعىل جنب ,ع فقاعداً تستط

 األيمن أو األيرس عند مجهور الفقها , واألفضل عندهم عىل جنبه األيمن. 

يه, أن يصل وعند احلنفية األفضل  مستلقيًا عىل قفاه, أو عىل أحد شق 

  .واأليمن أفضل

  :وبناء عىل ذلك

ق عىل نفسه من أيِّ ريس أن يدقِّ عىل الك مصل   فأنا أنصح كل  

ق فيه العجز عن القعود عىل األرض  األصناف األربعة هو, فإن حتق 

 , ت وإال فام صح  والسجود عليها فليصلِّ عىل الكريس الفرضر والنفلر

  .ته من حيث الصالةصالته, وما برئت ذم  

  :وأخريًا أقول

ن جيعل رجل من كان يصل عىل الكريس يف صالة اجلامعة فعليه أ

دث خلاًل يف الصف  الكريس مكان أمخص قدميه يف الصف, حتى ال ي 

ره عن الصف  , ولكن تأخ  مه عىل الصف ال يض  الذي خلفه, ألن  تقد 

  هذا, واهلل تعاىل أعلم. .يض  باآلخرين, وبذلك يقع يف اإلثم
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تضوواَّد  راحوو  وأخووذ ميسووإ   ,: إنسووان أصوويك  وورو 13السووؤال

 أن دكون إمامًا بزو ت  أو أبنائ ؟ تهل داإُّ , على اجلبري

أو  : اتفق الفقها  عىل جواز اقتدا  غاسل بامسح عىل خف  اجلواب

مانع ساية احلدث إىل القدم, وألن املسح يرفع احلدث  جبرية, ألن اخلف  

د, وألن صالته صحيحة ال حتتاج إىل إعادة   .عن العضو املضم 

  :وبناء عىل ذلك

هذا, واهلل  .الغاسل باملاسح جائز شعًا باتفاق الفقها فاقتدا  

 تعاىل أعلم. 

ن األ ان لاال  اجلاعة على املناةا  هوو مون   ه: هل صحيإ ب12السؤال

البوودع املسووتحدرة الوويت مل تكوون يف لموون الوون  صوولى اهلل عليوو         

وعلى هل  وصحب  وسلم, حيث كان األ ان يف عهود الون  صولى    

 حب  وسلم بني ددد  إ ا صعد املنرب؟اهلل علي  وعلى هل  وص

حيث ال  ,: إن األذان لصالة اجلمعة هو كباقي الصلواتاجلواب

 جيوز األذان هلا إال عند دخول الوقت, وللجمعة أذانان: 

عند دخول الوقت, وهو الذي يؤتى به من خارج املسجد أوهلام: 

الناس يف  عىل املآذن, وقد أمر بذلك سيدنا عثامن ريض اهلل عنه حيث كثر

بل هو سنة جيب  ,زمانه, وما فعله سيدنا عثامن ريض اهلل عنه ال يقال بدعة

, وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: اعىل األمة أخذه

 واوعض   هبا كوامتس   ,اشدينالر   نياملهديِّ  اخللفا  ةوسن  تيبسن  فعليكم»
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 ي وقال: حديث حسن صحيح,رواه أبو داود والرتمذ «واجذبالن  عليها

هو من اخللفا  الراشدين بإمجاع األمة, وهو ريض اهلل عنه وسيدنا عثامن 

من كبار الصحابة املجتهدين الذين عرفوا قواعد الدين ونقلوها عن 

  .سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

كون األذان هو الذي يؤتى به إذا صعد اإلمام عىل املنرب, ويالثاين: 

الثاين بني يدي اخلطيب يف املسجد, وهذا هو األذان الذي كان يف عهد 

سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ويف عهد سيدنا 

نا عثامن يف زمن أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام, وطبعًا شهد ذلك سيد  

زمن الصديق  سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ويف

 وهو الذي أضاف األذان األول عىل املآذن.  .والفاروق ريض اهلل عنهام

ألذان من غري نكري من زمن سيدنا عثامن ات األمة هذا وقد تلق  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ريض اهلل عنه إىل يومنا هذا

دسوواع  ى اإلمامووة موون مل اجلاعووة إ ا تووولَّ  ل تاووإُّ: هوو15السووؤال

 ع بعضها؟اخلطبة, أو مس

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  : يقول النبي  اجلواب

صىل اهلل عليه  رواه البخاري, وقد كان النبي   «وا كام رأيتموين أصلِّ وصل  »

وعىل آله وصحبه وسلم يتوىل  اخلطبة والصالة بنفسه الرشيفة صىل اهلل 

  عنهم. عليه وعىل آله وصحبه وسلم, وكذلك كان خلفاؤه ريض اهلل



 

 صالةكتاب ال

 

19 

لذلك ذهب الكثري من الفقها  إىل أنه يستحب  أن يؤم  القومر 

وىل, ألنه إذا خطيب هم, فإذا استخلف جاز االستخالف, ولكنه خالف األر 

جاز االستخالف يف الصالة الواحدة لعذر, فاالستخالف يف صالة 

اجلمعة من باب أوىل, حيث خطب اإلمام وأناب غريه يف صالة اجلمعة, 

  .كانت اخلطبة أقيمت مقام ركعتني, ولكنها منفصلة عن الصالةوإن 

  .واالستخالف جائز سوا  كان املستخلرف شهد اخلطبة أم شيئًا منها

جا  يف درر احلكام: ال ينبغي أن يصل غري اخلطيب, ألن اجلمعة مع 

  .اخلطبة كيش  واحد, فال ينبغي أن يقيمها اثنان, وإن فعل جاز

ادة املالكية, حيث ذهبوا إىل وجوب كون وخالف يف ذلك الس

  .اخلطيب واإلمام واحدًا إال لعذر

  :وبناء عىل ذلك

فاألوىل واملستحب  أن ال يؤم  القوم يف صالة اجلمعة إال خطيبهم, 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .فإن أناب غريه جاز سوا  شهد اخلطبة أم شيئًا منها

صوال  اجلاعوة واخلطيوك     ما حكم صوال  مون دوهتي إىل   : 16السؤال

تووووول ا  لوووووس اخلطيوووووك  لسوووووة اوسووووورتاحة بوووووني    ,خيطوووووك

لالسوورتاحة,    لوووس اإلمووام  اخلطبووتني قووام وصوولى دسووتغلُّ   

 تهل هذا العال شرعي وصحيإ؟

ذكر بعض الفقها  بأن الداخل إىل املسجد لصالة اجلمعة اجلواب: 

ته واإلمام خيطب فال صالة عليه, وال جيوز له الكالم, فإذا صىل فصال
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مكروهة عند اإلمام أيب حنيفة واإلمام مالك رمحهام اهلل تعاىل, فإذا دخل 

املسجد واإلمام عىل املنرب جلس وال يركع, ألن النبي صىل اهلل عليه وعىل 

اجلس فقد آذيت »آله وصحبه وسلم قال للذي يتخط ى رقاب الناس: 

  .رواه أمحد وابن ماجه «وآنيت

ة فإنه يسن  له عند الدخول أن يركع وأما عند الشافعية واحلنابل

 ركعتني خفيفتني, ملا روى جابر ريض اهلل عنهام قال: )جا  رجل والنبي  

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم خيطب الناس يوم اجلمعة, فقال: 

قم »(, ويف رواية: «قم فاركع ركعتني»قال: ال, قال:  «يت يا فالن؟أصل  »

 ويف رواية ملسلم: )جا  سليك الغطفاين   .اريرواه البخ «ركعتني فصلِّ 

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم خيطب,  يوم اجلمعة ورسول  

إذا »: ل, ثم قا«ز فيهاميا سليك قم فاركع ركعتني وجتو  »فجلس, فقال له: 

 (. «ز فيهامجا  أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فلريكع ركعتني وليتجو  

دخول املصل إىل املسجد واخلطيب عىل املنرب, أما  هذا احلكم عند

بعد صعود اخلطيب املنرب وجلوس املصل بدون صالة, فال يقوم لصالة 

  .ركعتني بني اخلطبتني

  :وبناء عىل ذلك

فام دام املصل دخل املسجد واخلطيب عىل املنرب, وجلس واستمع 

 .لسة االسرتاحةللخطبة األوىل, فال يقوم للصالة عندما جيلس اخلطيب ج

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 
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ما حكم صال  اجلاعة للاعاقني الذدن دسوت دمون  : 17السؤال

الكراسوووي املتحركوووة, موووع العلوووم أنووو  و تو ووود مسوووا د يف  

 ؟املددنة و حتوي أدةا ًا أو حماعة بهةصفة عالية

صالة اجلمعة كغريها من الصلوات اخلمس يف  أوالً:اجلواب: 

 تها ولزومها,برشوط لوجوهبا وصح   واآلداب, وختتص   األركان والرشوط

ملن جتب عليه اجلمعة  فمن شوط وجوهبا السالمة من األعذار, فال بد  

 من الصحة واألمن والقدرة عىل امليش. 

جل ومقطوعها, كام جا  يف الدرِّ  , وال جتب اجلمعة عىل مفلوج الرِّ

د وإن وجد ويف حاشية ابن عابدين رمحه اهلل تعاىل: فال جت عر ب عىل امل قح

بمعنى: ال يصري ـ املفلوج أو مقطوع إحدى الرجلني ـ قادرًا  .حاماًل اتفاقاً 

 بوجود املعني أو احلامل. 

إذا دخل شخص يف ف نا  املسجد وإن كان خارجًا عن ساحة  ثانيًا:

الصفوف أو مكان الصفوف, ومل تلتبس عليه حركات اإلمام مباشة أو 

اد املكان وعدم االلتباس, تدا ه صحيح, وذلك الحتِّ بواسطة, فإن اق

نا  يف حكم املسجد   .والف 

  :وبناء عىل ذلك

فهذا امل عاق ال جتب عليه صالة اجلمعة ابتدا  ولو وجد معينًا له, 

  .ألنه غري قادر

فإذا ذهب إىل املسجد وصىل يف ناحية املسجد ومل تلتبس عليه 
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اهلل تعاىل, سوا  اتصلت  حركات اإلمام فصالته صحيحة إن شا 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .الصفوف أم ال, ما دام احتد املكان ومل يلتبس عليه

ة وول أةاد أن داولي الفردضووة تاقتودى بر وول داوولي   : 11السوؤال 

 سنة أو بر ل مساتر دقار الاال , تاا حكم اوقتداء؟

إن من شوط صحة اإلمامة عند السادة احلنفية أن يكون اجلواب: 

اإلمام أقوى حاالً من املأموم أو مساويًا له, فإذا كان أقوى حاالً من 

ت إمامته   .اتفاقاً  له املقتدي أو مساويًا له صح 

أما إذا كان اإلمام أضعف حاالً, كأن كان يصل نافلة, واملقتدي 

يصل فريضة, فال تصح  صالة املقتدي عند السادة احلنفية واملالكية 

إنام جعل اإلمام »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: واحلنابلة, لقوله 

رواه البخاري ومسلم, ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  «به ليؤتم  

ة واغفر د األئم  رش  أر  اإلمام ضامن, واملؤذن مؤمتن, اللهم  »وسلم: 

 وتصح  صالته عند السادة الشافعية.  .رواه أبو داود والرتمذي «ننيللمؤذِّ 

  :وبناء عليه

فإذا كان اإلمام يصل سنة واملقتدي يصل فريضة, فعند مجهور 

الفقها  ال يصح هذا االقتدا , ويصح  عند السادة الشافعية إذا توافق نظم 

صالتيهام, كأن يكون اإلمام يصل أربع ركعات واملقتدي يصل فريضة 

  .أربع ركعات
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فإذا كانت الصالة  ,ملقيمأما إذا كان اإلمام يصل قصًا واقتدى به ا

فالصالة جائزة عند مجهور الفقها , وبعد سالم اإلمام من صالته نفسها 

  .املقصورة يتم  املقيم

كأن كان  ,أما إذا اختلفت صالة املقتدي عن اإلمام املسافر الذي جيمع

اإلمام يصل العص واملقتدي يصل الظهر, فالصالة غري صحيحة عند 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  ., وصحيحة عند الشافعيةلمقتديل اجلمهور بالنسبة

تسوها   : دخلت يف الاال  وأنا مسوبوق بركعوة واحود ,   19السؤال

اإلموام توهتى بركعوة لائود  دون القعوود علوى ةأس الركعووة       

الرابعووة, تتابعتوو  بنيووة قضوواء الفائتووة وسوولَّات معوو , تهوول       

 صحَّت صالتي أم و؟

متابعة اإلمام يف صالته فيام يعلم من إنه جيب عىل املأموم اجلواب: 

صحة الصالة, فإن تابعه فيام يعلم من بطالن صالته فسدت صالة اإلمام 

  .وصالة املأموم

  :وبناء عىل ذلك

فام دام اإلمام سها عن القعود األخري وقام للركعة اخلامسة وقي دها 

ت بطلت صالة اإلمام, ألنه ف ,وتابعته أنت يف صالته ,بركوع وسجود و 

, وانقلبت صالته إىل نافلة, وبطلت صالتك هالقعود األخري عن مكان

  .أنت ملتابعته كذلك يف صالته الباطلة
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ألنه كان من الواجب عىل املقتدين تنبيه اإلمام وعدم متابعته يف 

الركعة اخلامسة, لذلك بطلت صالة اإلمام واملأمومني مجيعًا وأنت واحد 

 م. هذا, واهلل تعاىل أعل .منهم

: إ ا تووواتتن ةكعوووة موووع اإلموووام يف الاوووال  اجلهردوووة, 21السوووؤال

تهل دسنُّ لي أن أ هر يف صال  الركعة اليت أقضويها بعود   

 سالم اإلمام؟

فق الفقها  عىل أن املسبوق يقرأ وجيهر فيام فاته من ات  اجلواب: 

  .صالة جهرية

 ,تهولكن اختلفوا فيام يأيت به املسبوق بعد انتها  اإلمام من صال

ه مع اإلمام هو أول صالته أم آخرها؟  وهل ما صال 

ذهب مجهور الفقها  إىل أن صالة املسبوق مع اإلمام هي أول 

  .صالته, ألهنم أحلقوا صالته بني ته هو ال بني ة اإلمام

وخالف يف ذلك احلنفية حيث ذهبوا إىل أن صالة املسبوق مع اإلمام 

  .ته هوال بني   ,ة اإلماممع اإلمام بني   هي آخر صالته, ألهنم أحلقوا صالته

  :وبناء عىل ذلك

فاملسبوق يتم  ما فاته مع اإلمام عند مجهور الفقها , ويقيض ما فاته مع 

يف الصلوات اجلهرية اإلمام عند احلنفية, ويسن  له اجلهر فيام يقيض أو يؤدي 

 ىل أعلم. هذا, واهلل تعا .حسب اخلالف بني الفقها  يف الصالة اجلهرية
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: دخلووت املسووجد لاووال  اجلااعووة, تو وود  اإلمووام ةاكعوواً,   21السووؤال

تهدةكت  يف الركوع مبقداة تسبيحة واحود , تهول صوحَّت هوذه     

 الركعة مع العلم بهني ما قرأ  سوة  الفاحتة قبل الركوع؟

من أدرك اإلمام وهو راكع فقد أدرك  اتفق الفقها  عىل أن  اجلواب: 

سورة الفاحتة إذا كان مذهبه شافعيًا, وذلك لقوله صىل  الركعة ولو مل يقرأ

 «الةكعة فقد أدرك الص  من أدرك الر  »اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

ك اإلمامر 
رواه أبو داود عن أيب هريرة ريض اهلل عنه. هذا برشط أن ي در 

 ق الطمأنينة يف ركوعه مع اإلمام. راكعًا ويركع معه ويقِّ 

  :كوبناء عىل ذل

فإذا أدركت اإلمام راكعًا, وركعت معه واطمأننت يف الركوع معه 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ت ركعتك ولو مل تقرأ سورة الفاحتةصح  

: ما هو احلكوم يف صوال  املاسوإ علوى  وبري , إ ا كوان       22السؤال

 حتتها دم إمامًا لغاسلني؟

عنها, فإنه يعفى  إذا كان الدم أو القيح حتت اجلبرية مل ينترشاجلواب: 

قال يف مغني املحتاج: )فإذا ظهر دم  . . . عنه, وال جتب اإلعادة له

عليه نزعه, وجب عليه مسحه, ويعفى عن  الفصادة من الل صوق, وشق  

 ملصلحة الواجب عىل دفع مفسدة احلرام(.  م املختلط باملا , تقديامً هذا الد  

, فمن [26: ]التغابن﴾ھہہہ﴿ودليل ذلك قوله تعاىل: 

ته, وقد كان الصحابة رضوان اهلل عليهم يصل ون أتى بام قدر عليه برئت ذم  
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  .وجروحهم تثعب دمًا, ومل يؤمروا بإعادة ذلك

فإذا كان الدم أو القيح حتت اجلبرية مل ينترش عنها فيجوز املسح عىل 

 بذلك فصالته صحيحة وال جتب اجلبرية ويعفى عام حتتها, ومن صىل  

  .إعادهتاعليه 

اجلبرية, أو ظهر عليها, فتجب  وأما إذا انترش الدم أو القيح عن حملِّ 

حر وصىل به, ومن قدر عىل إزالته دون  .إزالته ما أمكن سر ق  غسله, مر فإذا شر

ه ة تبطل صالته به, وجتب عليه إعادهتا, والضابط يف ذلك كلِّ رضر أو مشق  

 الضر بالغسل. هو: القدرة واالستطاعة وعدم حلوق األذى و

إمامة صاحب هذا النوع من اجلبائر إال ملثله أو ملن هو  وال تصح  

وصح قوله: )]الفالح: جا  يف حاشية الطحطاوي عىل مراقي  .دونه

الستوا  حاهلام, ثم املاسح عىل اجلبرية أوىل من  (اقتداء غاسل بامسح

قوله:  املاسح عىل اخلف؛ ألن مسحها كالغسل ملا حتتها, بخالف اخلف.

)أو خرقة قرحة( أي جراحة. قوله: )ال يسيل منها يش ( فإن سال فهو 

االقتدا  به إال ملامثل له, أو ملن هو  معذور إن استوىف شوطه, فال يصح  

 . [أدنى حاالً منه

  :وبناء عىل ذلك

إمامة املاسح عىل جبرية إذا كان حتتها دم إال ملثله أو ملن هو  فال تصح  

مل يكن حتتها دم وصىل إمامًا بغاسل فصالته صحيحة إن شا   دونه, أما إذا

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. .اهلل تعاىل
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دتوضوه,   ة ل مردض بالبواسري, دنظ  نفس   يدًا روم : 23السؤال

ويف الاووال  أرنوواء اجللوووس خيوورج منوو  بعووض الوودم ودظهوور  

على اللباس الوداخلي تهول تفسود الاوال ؟ وإ ا كانوت مل      

 ل دستطيع أن دكون إمامًا يف الاال  ؟تفسد صالت  ته

وخاصة عند القعود  إذا كان الدم خيرج منه بشكل مستمر  اجلواب: 

فهو صاحب عذر, وصاحب العذر يتوضأ بعد دخول الوقت ويصل هبذا 

  .الوضو  ما شا  اهلل تعاىل له أن يصل

من  ع, فال بد  بل متقطِّ  ,وأما إذا كان الدم ال خيرج بشكل مستمر  

  .إعادة الوضو  وإعادة الصالة إذا صالها بعد الوضو  وخروج الدم

وصاحب العذر تصح  إمامته ملثله من أصحاب األعذار, وال جتوز 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .إمامته لألصحا 

: تنالعووت مووع بعووض اإلخووو  موون عووالب العلووم حووول        22السووؤال

مسهلة اوضطجاع بعد سنة الفجر هول هوو سونة أم بدعوة؟     

 تهة و بيان حكم اوضطجاع بعد سنة الفجر؟

ال جيوز التنازع الذي يفيض إىل التدابر والتشاحن بني اجلواب: أوالً: 

املسلمني يف مسائل الفروع التي اختلف فيها الفقها , ألن اهلل تعاىل شا  

أن يكون هذا االختالف حلكمة أرادها اهلل عز وجل, ولو شا  أن يرفع 

عىل سبيل املثال اختلف الفقها  يف مسح الرأس ومل  هذا االختالف لرفعه,
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خيتلفوا يف غسل الوجه, ولو شا  اهلل تعاىل جلعل حكم مسح الرأس 

  .كحكم غسل الوجه ال خالف فيه

فاخلالف يف مسائل الفروع من زمن أصحاب سيدنا حممد صىل اهلل 

ب له عليه وعىل آله وصحبه وسلم إىل يومنا هذا, إىل يوم القيامة, املصي

أجران واملخطئ له أجر, فال جيوز للمسلمني أن جيعلوا من هذه املسائل 

  .سببًا للتدابر والتشاحن فيام بني بعضهم البعض

أما بالنسبة لالضطجاع بعد سنة الفجر قبل فرضه فقد اختلف ثانيًا: 

فيه الفقها , فمنهم من قال: إنه سنة ترشيع, ومنهم من قال: إنه سنة 

من قال: إنه سنة ترشيع مطلوبة يف البيت ال املسجد,  اسرتاحة, ومنهم

ة له, وسبب هذا االختالف هو االختالف يف ومنهم من قال: إنه ال صح  

  .ثبوت األدلة

روى الرتمذي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل 

 أحدكم ركعتي الفجر إذا صىل  »اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

  .«عىل يمينه فليضطجع

حيح يف شح صحيح مسلم: )والص   رمحه اهلل يقول اإلمام النووي

ة الفجر سنة هلذا احلديث الرشيف االضطجاع بعد سن  واب: أن  والص  

فهذا حديث صحيح  .: هو حديث حسن صحيحمذيالذي قال عنه الرت

 رصيح يف األمر باالضطجاع(. 

ة جعة بعد سن لكالم عىل الض  يف ا مبحث مهم  )املحتار:  وجا  يف ردِّ 
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عليه األحاديث عن عائشة  وقال يف شح املنية: وهو الذي تدل   .الفجر

قالت: )كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم إذا سكت 

م ث له الفجر قام فركع ركعتني خفيفتني, ن من صالة الفجر وتبني  املؤذِّ 

فق عليه. ن لإلقامة فيخرج( مت  تيه املؤذِّ ى يأه األيمن حت  قِّ شاضطجع عىل 

 . هاهـ ومتامه في

ة الفصل بني سنة الفجر وفرضه هبذه ة بسني  ح الشافعي  رص   :تنبيه

  .من هذا احلديث ونحوه جعة أخذاً الض  

أ وظاهر كالم علامئنا خالفه حيث مل يذكروها, بل رأيت يف موط  

 بن أخربنا مالك عن نافع, عن عبد اهلل ه:د رمحه اهلل تعاىل ما نص  اإلمام حمم  

ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع, فقال ابن عمر: ما  ه رأى رجالً عمر أن  

فصل  ه, فقال ابن عمر: وأي  تشأنه؟ فقال نافع: قلت: يفصل بني صال

د: وبقول ابن عمر نأخذ, وهو قول أيب حنيفة الم؟ قال حمم  أفضل من الس  

  .رمحه اهلل تعاىل

: وذلك ألن السالم رمحه اهلل يمنال عل القارق حه املحقِّ وقال شار

الة أفضل من سائر ما خيرج من الص   إنام ورد للفصل, وهو لكونه واجباً 

الة والسالم ه عليه الص  من الفعل والكالم, وهذا ال ينايف ما سبق من أن  

د, وتارة أخرى بعد ركعتي الفجر يف بيته كان يضطجع يف آخر التهج  

 اهـ.  .سرتاحةلال

ه امئل: روى الشيخان )أن  يف شح الش   ي  قال: وقال ابن حجر املكِّ  ثم  
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 ركعتي الفجر اضطجع صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم كان إذا صىل  

ة الفجر وفرضه لذلك, جعة بني سن هذه الض   ن  سر ه األيمن(, فت  عىل شقِّ 

سلم كام رواه أبو داود وغريه وألمره صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه و

ملن نازع, وهو رصيح يف ندهبا ملن باملسجد وغريه,  بسند ال بأس به, خالفاً 

: ا بالبيت, وقول ابن عمر: إهنا بدعة, وقول النخعيِّ ندهبر  ملن خص   خالفاً 

  .ن مسعود هلا, فهو ألنه مل يبلغهم ذلكبإهنا ضجعة الشيطان, وإنكار ا

  .وله بوجوهبا وأهنا شط لصالة الصبحوقد أفرط ابن حزم يف ق

عد عدم البلوغ إىل هؤال  األكابر الذين بلغوا املبلغ وال خيفى ب  

ال سيام ابن مسعود املالزم له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ,األعىل

ص عن أحواله صىل اهلل عليه وعىل , وابن عمر املتفحِّ وسفراً  وسلم حضاً 

  .ع واالتباعتب  ت  آله وصحبه وسلم يف كامل ال

ابقة من الفصل, أو عىل فعله سة الفالصواب محل إنكارهم عىل العل  

يف املسجد بني أهل الفضل, وليس أمره صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

عىل فعله باملسجد, إذ احلديث  وال تلوياً  ته رصياً وسلم عىل تقدير صح  

قال:  ريض اهلل عنه يب هريرةعن أكام رواه أبو داود والرتمذي وابن حبان 

إذا صىل أحدكم »: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

  .د, فاملطلق حممول عىل املقي  «ركعتي الفجر فليضطجع عىل جنبه األيمن

يف زمانه صىل اهلل عليه وعىل آله  ه لو كان هذا يف املسجد شائعاً عىل أن  
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د اهـ. وأراد باملقي   .هؤال  األكابر األعيانا كان خيفى عىل وصحبه وسلم مل

 من قوله: بعد ركعتي الفجر يف بيته.  ما مر  

اضطجاعه عليه الصالة والسالم إنام كان يف بيته  وحاصله أن  

ذلك  ال عىل أن  حديث األمر هبا الد   لالسرتاحة ال للترشيع, وإن صح  

ة, واهلل بني األدل   للترشيع يمل عىل طلب ذلك يف البيت فقط توفيقاً 

  .(أعلم تعاىل

  :وبناء عىل ذلك

ة بني الفقها  وخالصة ما ذكره ابن عابدين بقوله: فاملسألة خالفي  

وحاصله أن اضطجاعه عليه الصالة والسالم إنام كان يف بيته لالسرتاحة 

ذلك للترشيع يمل  حديث األمر هبا الدال عىل أن   ال للترشيع, وإن صح  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ةبني األدل   لك يف البيت فقط توفيقاً عىل طلب ذ

ن لوووي بوووهن تيووو  : اشووورتدت ِمعطفوووًا, وبعووود سووونوا  تبوووي25َّالسوووؤال

قطعووة موون  لوود اخلنزدوور, تهوول لووك علوويَّ إعوواد  الاوولوا   

 اليت صليتها وأنا وبس هذا امِلعط ؟

من شوط صحة الصالة الطهارة عن النجس الذي ال اجلواب: 

ى عنه يف الثوب والبدن واملكان حتى موضع القدمني واليدين يعف

ثر: ﴾ۇڭ﴿والركبتني واجلبهة, وذلك لقوله تعاىل:    .[3]املد 

فمن صىل حاماًل نجاسة غري معفو  عنها وال يعلمها تبطل صالته 
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عند اجلمهور ما عدا املالكية, وعليه قضاؤها, واملشهور عند املالكية: أن 

كر والقدرة, فمن الطهارة من اخل بث أو إزالة النجاسة واجبة يف حال الذِّ

صىل هبا ذاكرًا قادرًا أعاد, ويسقط الوجوب بالعجز والنسيان, فال يعيد 

  .إن صىل ناسيًا أو عاجزًا, كام جا  يف الرشح الصغري

  :وبناء عىل ذلك

فيجب عليك قضا  الصلوات التي صليتها أثنا  لبس امل عطف إذا 

عنه من النجاسة, وهو قدر  من جلد اخلنزير أكرب من املعفوِّ  كانت القطعة

ت صلواتك عند مجهور الفقها , ألن جلد  ر الكف, فإن كان أقل صح  مقع 

اخلنزير نجس وال يطهر بالدباغة, وأما عند السادة املالكية فصالتك 

  .صحيحة إذا كنت ال تعلم بوجود قطعة جلد اخلنزير يف املعطف

تأخذ بقول مجهور الفقها  الذين أوجبوا قضا  واألحوط لك أن 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ة بيقنيتلك الصلوات وذلك حتى تربأ الذم  

العاوال   : ة ل دعال يف معاول, وعنود صوال  اجلااعوة مجيوع     26السؤال

إو واحووود داووولي وهوووو وبوووس حوووذاءه, موووع   ,خيلعوووون أحوووذدتهم

   هذا الر ل؟ون على السجاد, تاا حكم صالالعلم بهنهم دالُّ

زًا بني أصحابه إن الالئق باإلنسان املسلم أن ال يكون متميِّ اجلواب: 

 ,مل يكن صاحب عذر, وكذلك ال يليق باملسلم أن يطأ بحذائه السجاد

  .ألنه من اإلساف
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أما بالنسبة لصالته, فإذا كان حذاؤه نظيفًا ال يمل نجاسة فصالته 

ل نجاسة فصالته باطلة مان حذاؤه يصحيحة إن شا  اهلل تعاىل, أما إذا ك

  .سوا  صىل عىل السجادة أم عىل الرتاب

هذا,  .هذا اإلنسان أن خيلع حذا ه أثنا  الصالة واألفضل يف حقِّ 

 واهلل تعاىل أعلم. 

 : ما حكم ترقعة األصابع يف الاال ؟27السؤال

أخرج ابن ماجه عن عل ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اجلواب: 

ع أصابعك وأنت يف ال تفقِّ »عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: اهلل 

وأخرج احلاكم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل  .«الصالة

إذا توضأ أحدكم يف بيته ثم أتى »اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

 . «وشب ك بني أصابعه ,املسجد كان يف صالة حتى يرجع, فال يقل هكذا

  :عىل ذلك وبناء

فق الفقها  عىل كراهة ما كان من العبث واللهو يف الصالة فقد ات  

كفرقعة األصابع وتشبيكها, وقال ابن عابدين رمحه اهلل تعاىل: وينبغي أن 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ة للنهي املذكورتكون الكراهة حتريمي  

 نووا إمووام مذهبوو  شوواتعي, مبجوورد نووزول: يف مسووجد حي21ِّالسووؤال

نوو  جياووع بووني صووالتي الظهوور     لاملطوور ولووو كووان خفيفووًا ت   
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 والعار, واملغرب والعشاء, تهل هذا  ائز شرعًا؟

أمجع الفقها  عىل جواز اجلمع بني الظهر والعص يف اجلواب: 

عرفات مجع تقديم يف وقت الظهر, وبني املغرب والعشا  مجع تأخري يف 

  .مزدلفة وقت العشا  للحاجِّ 

الفقها  إىل جواز اجلمع بني الظهر والعص, وكذلك ذهب مجهور 

خالفًا للسادة  ,وبني املغرب والعشا  مجع تقديم أو تأخري بسبب السفر

 .نه ال جيوز اجلمع للمسافر تقدياًم وال تأخرياً إاحلنفية الذين قالوا: 

 دليله.  ولكل  

ل أما اجلمع بني الظهر والعص, واملغرب والعشا  بسبب املطر املبلِّ 

 ياب, فقد ذهب مجهور الفقها  إىل جوازه برشوط, خالفًا للسادة احلنفيةللث

  .الذين مل جييزوا اجلمع للمطر

  :فاشرتط الشافعية لصحة اجلمع بسبب املطر الرشوط التالية

اجلمع يكون مجع تقديم ال مجع تأخري, ألن استدامة املطر أوالً: 

لصالة عن وقتها من ليست مؤكدة, فقد ينقطع املطر فيؤدي إىل إخراج ا

  .غري عذر

ٍد, ال من ثانياً:  هذه الرخصة ملن يصل مجاعة يف مسجد يأتيه من ب عح

  .ى باملطر يف إتيانهوأن يكون املصل يتأذ   وال ملن يصل يف بيته, مكان قريب,

الثياب, أما املطر أو  ال جيوز اجلمع إال يف مطر أو ثلج يبل  ثالثًا: 

  .تأذى بهألنه ال ي   ,الثياب فال جيوز اجلمع ألجله الثلج الذي ال يبل  



 

 صالةكتاب ال

 

95 

يشرتط وجود املطر يف أول الصالتني ليقارن املصل اجلمع, رابعًا: 

ل من الصالة األوىل ويتصل بأول الثانية, ويشرتط وجود املطر عند التحل  

  .وإال فال جيوز اجلمع

طر, ثم إذا دخل املصل يف صالة الظهر أو املغرب من غري مخامسًا: 

جا  املطر مل جيز له اجلمع, ألن سبب الرخصة حدث بعد الدخول فلم 

  .يتعلق به

  :وبناء عىل ذلك

فيجوز اجلمع بني الظهر والعص, واملغرب والعشا  مجع تقديم عند 

  .السادة الشافعية بالرشوط املذكورة أعاله, وال جيوز عند احلنفية

ته وخاصة يف وأبرأ لذم   واألخذ بمذهب السادة احلنفية أحوط للمر 

هذا العص, ويف املدن خاصة, ألن املساجد التي تقام فيها اجلامعة كثرية 

عد ملن أراد صالة اجلامعة كام كان عليه العهد يف وكثرية جدًا, وليس فيها ب  

 زمن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم, وألنه يف الغالب األعمِّ 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .املطرى املصل هبذا ال يتأذ  

: لقووود ظهووور  ظووواهر   ددووود  يف املسوووا د الكوووبري , أن    29السوووؤال

دتهخر اإلمام عن احملراب, ودالي مع املقتوددن يف الاوفو    

ط اإلموام القووم, ودورتك الاوال      األخري  من املسوجد, ودتوسَّو  

 هاا األتضل؟يف احملراب, تهل دكره تعل  أم و؟ وأدُّ

من املعلوم أنه مل تكن املحاريب يف املساجد عىل عهد  :اجلواب: أوالً 
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حضة صاحب الرسالة سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

فة عىل عهد اخلليفة الراشد عىل  وسلم, وإنام حدثت املحاريب املجو 

  .منهاج النبوة سيدنا عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه

ف حتى ال يكون يكره لإلمام أن يقوم داخ ثانيًا: ل املحراب املجو 

  .تشب هًا بأهل الكتاب, وحتى ال يمنع املأموم من مشاهدة اإلمام

أن يقف اإلمام خارج الطاق واملحراب, وإذا سجد  يستحب   ثالثًا:

  .فيه فال حرج يف ذلك لعدم االلتباس والتشب ه

أن يقف اإلمام وسط الصفوف خارجها لتعديل  يستحب   رابعًا:

طوا اإلمامر »رفني, لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: الط وسِّ

وا اخلرلرل د    .رواه أبو داود «وس 

داخله, ملا فيه  :أي ,ينبغي أن ال يقف اإلمام وسط الصف خامساً:

م عليهمن الكراهة   ., بل يتقد 

  :وبناء عىل ذلك

مًا  عليه, وأن فاملطلوب من اإلمام أن يقوم وسط الصف األول متقدِّ

  .يكون أمام املحراب, هذا يف احلاالت العادية

أما يف احلاالت الطارئة والضورية فال بأس أن يقوم يف وسط 

مًا عليه يف وسط املسجد أو يف ناحية منه عىل قدر احلاجة,  الصف متقدِّ

وخاصة إذا كان الدافع هلذا األمر املحافظة عىل نظافة املسجد. هذا, واهلل 

 . تعاىل أعلم
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 : هل صحيإ أن املروة بني ددي املالي دقطع صالت ؟31السؤال

أخرج أبو داود يف سننه عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل اجلواب: 

ال يقطع »عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

  .«وادرؤوا ما استطعتم فإنام هو شيطان ,الصالة يش 

 أن املرور بني يدي املصل وسرتته ال وقد ذهب مجهور الفقها  إىل

يقطع الصالة وال يبطلها وال ينقص منها شيئًا, ولكن املار  بني يدي املصل 

وسرتته آثم, وذلك لقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

له من   ماذا عليه لكان أن يقف أربعني خرياً بني يدي املصلِّ  لو يعلم املار  »

أو  أو شهراً  قال أبو النض: ال أدري أقال أربعني يوماً  «بني يديه أن يمر  

 رواه البخاري ومسلم.  .سنة

  :وبناء عىل ذلك

فإن املرور بني يدي املصل وسرتته ال يقطع الصالة وال يبطلها وال 

ينقصها, واملار  بني يدي املصل وسرتته آثم عليه بالتوبة واالستغفار 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .إىل ذلك مرة ثانية والعزم عىل أن ال يعود

ظ بكلاووة الكفوور مووا حكووم الاووال  خلوو  مسوولم دووتلفَّ: 31السووؤال

 والعيا  باهلل تعاىل؟

ظ باملسلمني, فإذا رأيت إنسانًا تلف   نِّ الواجب علينا حسن الظ  اجلواب: 

 بكلمة الكفر ـ ال قدر اهلل ـ وحال بينك وبينه جدار فقل يف نفسك إنه تاب
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  .باملسلمني مطلوب حسن الظنِّ  د إسالمه, ألن  إىل اهلل واستغفر وجد  

  :وبناء عىل ذلك

ظ بكلمة الكفر, إال يف حالة فال حرج من الصالة خلف من يتلف  

د ظ بكلمة الكفر ودخل يف الصالة مباشة قبل أن جيدِّ واحدة إذا تلف  

 التي بعدها فإنه يصىل    خلفه يف هذه الصالة, أما الصالةإسالمه, فال يصىل  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .خلفه

مقتووودد أدةك اإلموووام يف السوووجود يف الركعوووة األوىل مووون   : 32السوووؤال

يف  صوال  العاور, وتوابع الاوال  مووع اإلموام, ولكون اإلموام شووكَّ       

عدد الركعا  تبنى على األقل وأكال مخس ةكعا , وبهذا 

ول لو  أن دسول م موع    دكون املقتدي قد أدى أةبع ةكعا , تهل جيو 

 اإلمام, أم علي  إكاال صالت  لتابإ مخس ةكعا ؟

إذا كان اإلمام مل جيلس عىل رأس الركعة الرابعة فصالته اجلواب: 

أما إذا جلس عىل رأس الركعة الرابعة وقام  ,صارت نافلة هو واملقتدين

ت صالة اإلمام واملقتدين, أما املسبوق  إىل اخلامسة, وسجد للسهو صح 

 .وتعترب الركعة التي تابع اإلمام فيها نافلة ,عليه بأدا  الركعة التي فاتتهف

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

: موووا حكوووم إقاموووة الاوووال  للاووورأ  إ ا أةاد  أن تاووولي  33السوووؤال

 منفرد  أو يف مجاعة من النساء؟
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فق الفقها  عىل عدم جواز أذان املرأة وإقامتها جلامعة : ات  اجلواب

ن األذان إعالم, وال يؤذن هلا يف ذلك, ألن األذان يرشع له الرجال, أل

أمام الرجال  رفع الصوت, وبالنسبة للمرأة ال جيوز هلا أن ترفع صوهتا

ه اإلقامة, ومن ال يرشع يف حقِّ األجانب عنها   .ه األذان ال يرشع يف حقِّ

أما إذا كانت منفردة أو يف مجاعة من النسا , فإقامتها للصالة تدور 

 االستحباب واإلباحة والكراهة, فعند الشافعية واملالكية ويف رواية بني

 .عند احلنابلة مستحبة, وعند اإلمام أمحد مباحة, وعند احلنفية مكروهة

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

 ما حكم الاال  يف بيت مت شراؤه عن عرد  بنك ةبوي؟: 32السؤال

ۀ﴿قوله تعاىل: العجيب يف اإلنسان املسلم الذي يقرأ اجلواب: 

ڭڭ ڭۓۓےےھھھھہہہہ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۆۆۇۇڭ

وهو يصل, ثم يقوم  ,[119-111]البقرة: ﴾ېېۉ

ر  باالستقراض عن طريق الربا, ألن الذي أمر بإقامة الصالة هو الذي حذ 

 اقضني؟نمن الربا وأعلن احلرب عىل املرابني, فكيف مجع املصل بني املت

بة للصالة فهي صالة صحيحة إن شا  اهلل تعاىل, وإين أما بالنس

أرجو اهلل تعاىل بربكة الصالة أن يرزقنا التوبة الصادقة, وأن يوفِّق هذا 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .املرايب للتوبة الصادقة النصوح
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أرناء  : ةأدت بعض اإلخو  املالني دضع دده على خاصرت 35السؤال

 ى اخلاصر  يف الاال  من السنة؟الاال , تهل وضع اليد عل

جا  يف صحيح مسلم عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله اجلواب: 

  .وصحبه وسلم أنه هنى أن يصل الرجل خمتصاً 

ويف حديث آخر: )هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

وسلم عن االختصار يف الصالة( قال أبو داود: يعني يضع يده عىل 

 واه أمحد وأبو داود. ر .خارصته

ويف حديث آخر: قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

  .رواه ابن خزيمة «االختصار يف الصالة راحة أهل النار»

ومن املعلوم بأن أهل النار ال راحة هلم فيها, ولكن املقصود من 

م احلديث ـ واهلل تعاىل أعلم ـ إنام هي راحتهم يف صالهتم يف الدنيا, وسامه

  . يف الصالة من فعل اليهودأهل النار ملصريهم إليها, وذلك ألن التخص  

وقد ذهب مجهور الفقها  إىل أن التخص  يف الصالة مكروه تنزهيًا, 

  .بكراهة التحريم فيه وقال فقها  احلنفية

  :وبناء عىل ذلك

ا هليئة الصالة املأثورة عن سيدن  يف الصالة؛ ألنه مناٍف فيكره التخص  

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم, هذا بشكل عام, أما إذا 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .وضع يده عىل خارصته يف الصالة لعذر جاز
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 ما حكم البكاء يف الاال ؟: 36السؤال

البكا  إما أن يكون بصوت أو بدون صوت, فإن كان البكا  اجلواب: 

فقها  سوا  كان عند مجهور ال به لصالةيف الصالة بدون صوت فال تبطل ا

ع  .ملصيبة أو ختش 

إذا كان  بطل الصالةإن كان البكا  بصوت فإنه ال ي   وعند احلنفية

ع  ., وإال بطلتلتخش 

ه أو بكى فارتفع بكاؤه؛ جا  يف العناية شح اهلداية: فإن أن  فيها أو تأو  

عىل زيادة اخلشوع, وإن  ل  فإن كان من ذكر اجلنة أو النار مل يقطعها؛ ألنه يد

فكان من  ,فكان من وجع أو مصيبة قطعها ألن فيه إظهار اجلزع والتأس  

 .كالم الناس

وعند املالكية: إذا كان البكا  بصوت وباختياره فإنه يبطل الصالة 

ع, وإذا مل يكن باختياره فإنه ال يبطل الصالة سوا  كان البكا  ملصيبة أم ختش  

  .يبطلها إذا كان ملصيبةإذا كان ختشعًا و

وعند الشافعية: البكا  يف الصالة بصوت مبطل للصالة سوا  كان 

  .ع أم ملصيبة نزلت بهللتخش  

وعند احلنابلة: إن غلبه البكا  وبان حرفان ال تبطل صالته, وإن كان 

  .أكثر من حرفني بطلت صالته

  :وبناء عىل ذلك

والبكا  , ور الفقها فالبكا  بال صوت ال يبطل الصالة عند مجه
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بصوت إذا كان بسبب مصيبة فعند مجهور الفقها  يبطل الصالة وإذا كان 

بسبب خشوع ال يبطلها عند احلنفية وعند املالكية إذا مل يكن باختياره, أما 

هذا, واهلل  .عند الشافعية واحلنابلة فيبطل الصالة إذا بان أكثر من حرفني

  تعاىل أعلم.

** ** ** 
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 : هل صحيإ بهن الاال  على امليت يف املسجد مكروهة؟1السؤال

أخرج اإلمام مسلم رمحه اهلل تعاىل يف صحيحه عن عائشة اجلواب: 

أرسل أزواج  ريض اهلل عنه  سعد بن أيب وقاِويفِّ ريض اهلل عنه أهنا ملا ت  

ته يف املسجد وا بجنازصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أن يمر   النبيِّ 

رهن  فيصلِّ  جر ني عليه, أخرج به من يصلِّ  ني عليه, ففعلوا, فوقف به عىل ح 

أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما  باب اجلنائز الذي كان إىل املقاعد, فبلغهن  

هبا املسجد, فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسع الناس  لكانت اجلنائز ي دخر 

ر  إىل أن يعيبوا ما ال علم هلم به,  مر بجنازة يف املسجد, وما  عابوا علينا أن ي 

 رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عىل سهيل بن صىل  

  .بيضا  إال يف جوف املسجد

  :وبناء عىل ذلك

ح   فقد أجاز كثري من الفقها  الصالة عىل امليت يف املسجد, وقد رص 

نيفة ومالك الصالة عىل امليت ة باستحباهبا يف املسجد, وكره أبو حالشافعي  

ث أو الرائحة  هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .يف املسجد خشية التلو 

 األكل عند أهل امليت مكروه؟ نَّأ: هل صحيإ 2السؤال

جلريان امليت واألباعد  : ذهب مجهور الفقها  إىل أنه يستحب  اجلواب

يه وعىل آله من قرابته هتيئة طعام ألهل امليت, وذلك لقوله صىل اهلل عل
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 «فإنه قد أتاهم أمر شغلهم اصنعوا آلل جعفر طعاماً : وصحبه وسلم

  .رواه أبو داود عن عبد اهلل بن جعفر

كره الضيافة من أهل امليت؛ ألهنا شعت يف فق الفقها  عىل أنه ت  وات  

الرسور ال يف الرشور, وهي بدعة مستقبحة, عن أنس ريض اهلل عنه قال: 

ال عقر يف اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  قال رسول اهلل صىل

حيث كانوا يعقرون اإلبل عىل قبور املوتى,  .رواه أبو داود «اإلسالم

ويقولون: إن صاحب القرب كان يعقر لألضياف أيام حياته فنكافئه بمثل 

 صنيعه بعد وفاته. 

  :وبناء عىل ذلك

  .ال لضيوفهم أن يصنع األباعد الطعام ألهل امليت, املستحب  أوالً: 

ينثانيًا:    .يكره صنع الطعام من قبل أهل امليت للمعزِّ

يرم األكل من طعام أهل امليت إذا كان من تركة امليت, ويف ثالثًا: 

, لقوله تعاىل:  ژڈڈڎڎڌڌ﴿الورثة قص 

. أما إذا كان [21]النسا : ﴾کککڑڑژ

مليت وال يوجد فيهم من مال بعض الورثة البالغني, أو كان من تركة ا

عت يف الرسور ال يف فإن األكل من الطعام يكره؛ ألن الضيافة ش   ,قارص

 الرشور, وألهنا عادة جاهلية. 

فهو من األفعال  ةوإذا كان الطعام للريا  وللسمعة والشهررابعًا: 

  .املنكرة
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عوا شيئًا من خامسًا:  أنصح أهل امليت إذا أرادوا فعل ذلك أن يوزِّ

ىل الفقرا  وأصحاب احلاجة, فهو خري هلم من صنع الطعام الذي ماهلم ع

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. .يدخل فيه الريا  والسمعة, ويأكل منه الغني والفقري

ث تو ود  عالوك علوم دتحودَّ     : لقد حضر  مكان عزاء,3السؤال

بهن  ما دنبغي أن نقول أرناء الودعاء للايوت: )اللوهم أبدلو      

, وأهووواًل خوووريًا مووون أهلووو ( ألن يف  لوووك    داةًا خوووريًا مووون داةه 

  رحًا لفؤاد أهل , تهل هذا الكالم صحيإ؟

بن  روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن أيب عبد الرمحن عوفاجلواب: 

 رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه مالك ريض اهلل عنه قال: )صىل  

ر له وارمحه, اغف هم  الل  »وسلم عىل جنازة, فحفظت من دعائه وهو يقول: 

لج ع مدخله, واغسله باملا  والث  له, ووسِّ ز  وعافه واعف عنه, وأكرم ن  

 س, وأبدله داراً نر وب األبيض من الد  يت الث  ه من اخلطايا كام نق  والربد, ونقِّ 

من زوجه, وأدخله  خرياً  من أهله, وزوجاً  خرياً  من داره, وأهالً  خرياً 

يت أن ى متن قال: حت   .«ارمن عذاب الن ة, وأعذه من عذاب القرب أو اجلن 

 ت(. أكون أنا ذلك املي

فهذا الدعا  ورد يف احلديث الصحيح عن سيدنا رسول اهلل صىل اهلل 

عليه وعىل آله وصحبه وسلم فكيف يكون فيه جرح لفؤاد أهل امليت؟ بل 

عىل العكس من ذلك متامًا فيه شفاٌ  ملا يف صدورهم بإذن اهلل تعاىل, ألن 
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وشفا   الم سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بلسمٌ ك

  .للقلب املجروح

فهم كالم سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل  وربام أن يكون عدم  

  .آله وصحبه وسلم يف هذا الدعا  سببًا لكالم هذا األخ طالب العلم

ه وسلم: فقول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحب

دار اآلخرة خري من دار الدنيا,  ال شك بأن   «من داره خرياً  وأبدله داراً »

زل يف اآلخرة خري من منازله يف الدنيا, فمنازل الدنيا من صنع البرش, انوامل

ٻٻ﴿العاملني, قال تعاىل:  زل يف اآلخرة من إعداد ربِّ انوامل

﴾ڀڀڀپپپپٻٻ

د خري؟ هل إعداد البرش أم إعداد اهلل تعاىل إعدا . فأي  [244عمران: ]آل

 ربِّ البرش؟

من  خرياً  وأهالً »وأما قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

فاملراد باإلبدال يف األهل والزوجة إبدال  «من زوجه خرياً  أهله وزوجاً 

 .[12]الطور: ﴾ڑژژ﴿األوصاف ال الذوات, وذلك لقوله تعاىل: 

گککککڑ ڑژژڈڈ﴿ولقوله تعاىل: 

 .[14-11]الرعد: ﴾ڱڱڱڳڳڳگگگ

ة من نسا  نسا  اجلن  إن  »ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 رواه الطرباين. هذا, واهلل تعاىل أعلم.  «نينيا أفضل من احلور الع  الد  
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 : ما هو أتضل دعاء للايت عندما نالي علي ؟2السؤال

دعا  ندعو به للميت يف صالة اجلنازة هو ما عل منا إياه  أفضلاجلواب: 

 ومن مجلة ذلك:  ,سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

عن أيب عبد الرمحن عوف بن مالك ريض  رواية اإلمام مسلمأوالً: 

  رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عىلاهلل عنه قال: )صىل  

اغفر له وارمحه, وعافه  هم  الل  »فحفظت من دعائه وهو يقول: جنازة, 

لج والربد, ع مدخله, واغسله باملا  والث  واعف عنه, وأكرم نزله, ووسِّ 

 خرياً  نس, وأبدله داراً يت الثوب األبيض من الد  ق  نه من اخلطايا كام ونقِّ 

ة, ه اجلن من زوجه, وأدخل خرياً  من أهله, وزوجاً  خرياً  من داره, وأهالً 

يت أن أكون أنا ى متن قال: حت   .«اروأعذه من عذاب القرب أو من عذاب الن 

 ت(. ذلك املي

 رواية اإلمام الرتمذي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبيِّ ثانيًا: 

هم الل  » عىل جنازة فقال: ه صىل  صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أن  

 .وصغرينا وكبرينا, وذكرنا وأنثانا, وشاهدنا وغائبناتنا, نا وميِّ اغفر حليِّ 

ه عىل ا فتوف  يته من ا فأحيه عىل اإلسالم, ومن توف  من أحييته من  هم  الل  

 . «ا بعدهال حترمنا أجره, وال تفتن  هم  اإليامن, الل  

 بيِّ عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن الن  رواية اإلمام أيب داودثالثًا: 

الة عىل اجلنازة :  عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه قال يف الص  صىل اهلل

ا, وأنت خلقتها, وأنت هديتها لإلسالم, وأنت قبضت أنت رهب   هم  الل  »
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  .«ها وعالنيتها, جئناك شفعا  له فاغفر لهروحها, وأنت أعلم برسِّ 

 ل  تك, وحر فالن بن فالن يف ذم   إن   هم  الل  »ويف رواية ثانية له: 

 هم  ار, وأنت أهل الوفا  واحلمد, الل  فتنةر القرب, وعذاب الن  ه  ق  بجوارك, فر 

  .«حيمر له وارمحه, إنك أنت الغفور الر  فاغف

  :فبوسعك أن تدعو بالشكل التايل

 تنا, وصغرينا وكبرينا, وذكرنا وأنثانا, وشاهدنانا وميِّ هم اغفر حليِّ الل  »

ه ا فتوف  يته من  منا فأحيه عىل اإلسالم, ومن توف   من أحييته هم  الل   .وغائبنا

ع اغفر له وارمحه, وعافه واعف عنه, وأكرم نزله, ووسِّ  هم  عىل اإليامن, الل  

وب يت الث  ه من اخلطايا كام نق  لج والربد, ونقِّ له, واغسله باملا  والث  دخر م  

من أهله,  خرياً  من داره, وأهالً  خرياً  س, وأبدله داراً نر األبيض من الد  

, وأعذه من عذاب القرب وعذاب ةمن زوجه, وأدخله اجلن  خرياً  وزوجاً 

تها عر نيا وسر وح الد  , خرج من رر كر يح در بح هذا عبدك وابن عر  هم  ار. الل  الن

ائه فيها, إىل ظلمة القرب وما هو القيه, كان يشهد أن ال إله وحمبوبه وأحب  

ه نزل بك إن   هم  ولك, وأنت أعلم به, الل  عبدك ورس داً حمم   إال أنت وأن  

عن عذابه, وقد  إىل رمحتك وأنت غني   وأنت خري منزول به, وأصبح فقرياً 

فزد يف إحسانه, وإن  إن كان حمسناً  هم  جئناك راغبني إليك شفعا  له, الل  

فتنة القرب وعذابه,  ه برمحتك رضاك, وق ه  فتجاوز عنه, ولقِّ  كان مسيئاً 

تك األمن من ه برمحيف قربه, وجاف  األرض عن جنبيه, ولقِّ  وافسح له

 . «تك يا أرحم الرامحنيى تبعثه إىل جن  عذابك حت
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 أيامنا يوم نلقاك وأنت اللهم اجعل خري أعاملنا خواتيمها, وخري

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .وارض عنا أحيا  وميتني ,راض عنا

ةكووب   اجلنوال  مون  : هل هناك حرج شرعي أرناء تشوييع  5السؤال

السوياةا , ألننووا قوود مسعنوا موون بعووض النواس بووهن الركوووب    

و جيوووول, و لوووك لقوووول الووون  صووولى اهلل عليووو  وعلوووى هلووو        

مالئكووة اهلل علووى أقوودامهم وأنووتم علووى     إنَّ»وصووحب  وسوولم:  

 ؟«ظهوة الدوابِّ

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم رأى  النبي   ورد بأن  اجلواب: 

مالئكة اهلل عىل أقدامهم  إن   !أال تستحيون»يف جنازة فقال:  اً ركبان ناساً 

  .رواه الرتمذي عن ثوبان ريض اهلل عنه «وأنتم عىل ظهور الدوابِّ 

عي اجلنازة أن يتبعوها عىل األفضل ملشيِّ  وذهب الفقها  إىل أن  

أقدامهم, وأال يتبعوها ركبانًا إال لعذر كمرض أو ضعف, ومن األعذار 

د  املقابراليوم ب     .عح

  :وبناء عىل ذلك

باع اجلنازة عىل األقدام, ألنه أقرب فإذا كانت املقربة قريبة فاألوىل اتِّ 

من محل اجلنازة  مانعإىل اخلشوع والتواضع, أما إذا كانت املقربة بعيدة فال 

عني, وال عىل سيارة واتباعها بالسيارات أو الدراجات بالنسبة للمشيِّ 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .اهلل تعاىل حرج يف ذلك إن شا 
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: ة وول قبوول وتاتوو  أحضوور كفنوو  وكتووك عليوو  بعووض      6السووؤال

اآلدووا  القرهنيووة, وبعوووض الاوولوا  الشوووردفة علووى سووويدنا     

حماوود صوولى اهلل عليوو  وعلووى هلوو  وصووحب  وسوولم, وأوصووى   

  يف قوربه بعود   وةرت  بعد موت  أن دضعوا املاوح  الشورد  

 ائز شرعًا؟تهل هذا   ,تكفين  بهذا الكفن

هذه الكتابة عىل الكفن حترم وال جتوز شعًا, ألن اإلنسان اجلواب: 

 ـواهلل تعاىل أعلم  ـخ عندما يوضع يف كفنه ثم يف قربه فإنه سيبىل ويتفس  

وتسيل منه تلك النجاسات عىل الكفن الذي كتب عليه بعض اآليات 

ه وعىل آله الكريمة, والصلوات الرشيفة عىل سيدنا حممد صىل اهلل علي

ض بعض اآليات الكريمة ألنه يعرِّ  ,وصحبه وسلم, وهذا حرام ال جيوز

للنجاسات, وكذلك الصلوات الرشيفة عىل سيدنا حممد صىل اهلل عليه 

  .وعىل آله وصحبه وسلم

وكذلك احلكم بالنسبة لوضع القرآن الكريم يف القرب عند دفن 

﴾ڦڦڦڤڤڤڤٹٹ﴿امليت, قال تعاىل: 

 وهذا ليس من تعظيم شعائر اهلل تعاىل.  .[41 ]احلج:

من رياض اجلنة  ه روضةً وإذا كان اإلنسان حريصًا عىل أن يكون قرب  

كثر من تالوة القرآن العظيم ومن الصالة فعليه هو يف حياته الدنيا أن ي  

بعد االستقامة عىل  ,صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عىل النبيِّ 

  .يص واملنكراتالطاعات وترك املعا
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واألكمل من هذا أن جيعل القرآن العظيم يف صدره حفظًا عىل 

احلبيب األعظم سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل  الغيب, وأن جيعل حب  

آله وصحبه وسلم يف قلبه, فمن فعل ذلك فإنه إن شا  اهلل تعاىل يكون 

  .قربه روضة من رياض اجلنة

  :وبناء عىل ذلك

ن فيه, ولو وال جيوز أن يكف   , الكفن حترم شعاً فهذه الكتابة عىل

 .ة, وكذلك بالنسبة للقرآن العظيمة غري شعي  أوىص بذلك فهي وصي  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

: هوول جيووول أن دوضووع الكوواتوة واحل ِنووو ط للاوورأ  امليتووة     7السووؤال

علووووى مواضووووع سووووجودها ويف كفنهووووا؟ وهوووول جيووووول صووووب   

 شعرها باحلناء؟

يقول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه اجلواب: 

ام امرأة استعطرت ثم مر  »وسلم:  ت عىل القوم ليجدوا ريها فهي أي 

  .رواه اإلمام أمحد والرتمذي وقال: حديث حسن صحيح «زانية

هذا تكليف شعي للمرأة يف حال حياهتا, وإذا انتهى أجلها 

  .هاباملوت انتهى التكليف يف حقِّ 

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  النبي   قد ثبت يف الصحيحني أن  و

لن ابنته ريض اهلل عنها أن جيعلن يف  وسلم أمر النسا  الاليت كن  يغسِّ
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  .الغسلة اآلخرة كافورًا أو شيئًا من كافور

ة األنصارية ريض اهلل عنها قالت: روى البخاري ومسلم عن أم عطي  

فِّ  )دخل علينا رسول اهلل صىل و   يتح اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم حني ت 

ذلك ـ بام   أو أكثر من ذلك ـ إن رأيتن   أو مخساً  اغسلنها ثالثاً »ه فقال: ابنت  

  .(«من كافور أو شيئاً  وسدر, واجعلن يف اآلخرة كافوراً 

قال اإلمام النووي رمحه اهلل يف شح صحيح مسلم: )فيه: استحباب 

فق عليه عندنا, وبه قال مالك وأمحد خرية, وهو مت  يش  من الكافور يف األ

ة اجلمهور هذا , وحج  ومجهور العلام , وقال أبو حنيفة: ال يستحب  

ده, ويمنع إساع فساده, ب بدنه ويربِّ طيِّب امليت, ويصلِّ احلديث؛ وألنه ي  

  .ن إكرامه(أو يتضم  

تعاىل يف  وجا  يف كتاب حتفة الفقها  لإلمام السمرقندي رمحه اهلل

كتاب اجلنائز: )ثم كيفية لبس األكفان: ينبغي أن جتمر األكفان أوالً وترًا, 

ألن الثوب اجلديد أو الغسيل مما يطيب يف حالة احلياة, فكذلك بعد املامت 

فيلبس القميص أوالً, ثم تبسط اللفافة, وهي الردا , طوالً, ثم يبسط 

يوضع احلرنوط يف رأسه زار فوقها عرضًا فيوضع امليت عليها, ثم اإل

وحليته وسائر جسده, ويوضع الكافور عىل مساجده ـ وأرادوا باملساجد 

اجلبهة واليدين والركبتني ـ ترشيفًا للميت, ألن املغتسل يف حالة احلياة قد 

يتطي ب, وال بأس بسائر الطيب يف احلنوط غري الزعفران والورس يف حقِّ 

  .اهـ الرجل, وال بأس به يف حقِّ املرأة(
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ترسيح  ع  نرمح أما بالنسبة لصبغ شعر املرأة امليتة باحلنا  فال جيوز, ألنه ي  

ح شعر امليت وال حليته وال وقص  شعرها, كام جا  يف اهلداية: )وال يرس  

]أي  ونر ص  نحعالم تر  عنها: )ظفره وال شعره, لقول عائشة ريض اهلل ي قص  

, وألن هذه األشيا  للزينة [د الرزاقرواه البيهقي وعب]تكم( حون شعره[ ميترسِّ 

  .وقد استغنى امليت عنها(

ضاب شعر امليت ـ أي رأس املرأة وحلية  :وعند احلنابلة: يستحب  خ 

كام جا  يف اإلنصاف للمرداوي, وشح منتهى اإلرادات  .الرجل ـ بحن ا 

 للبهويت. 

  :وبناء عىل ذلك

سجود املرأة ويف  فال حرج من وضع الكافور واحلرن وط عىل مواضع

كفنها, ألن الطيب كان ممنوعًا عنها يف حال حياهتا, واألوىل عدم صبغ 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .شعر املرأة باحلنا , ألهنا استغنت عن الزينة

 

** ** ** 
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 : هل لك الزكا  يف الياقو  واألحجاة الكرمية؟1السؤال

ار الكريمة والياقوت واملواد غالية الثمن إذا كانت األحج: اجلواب

مأخوذة للزينة يف البيت أو حلي ًا للمرأة من غري الذهب والفضة فال جتب 

  .فيها الزكاة

أما إذا كانت مأخوذة للتجارة فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابًا, أو 

إذا أ ضيفت ملال آخر زكوي فبلغت نصابًا, وإال فال جتب فيها الزكاة 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ما دامت أقل  من نصابكذلك 

مثاةهووا  هوول لكووا  الزدتووون اووا أحكووام خاصووة مبووا أنَّ   : 2السووؤال

 أم حكاها كسائر الزةوع والثااة؟   ,سنتني تكون كلَّ

]األنعام: ﴾ۇۇڭڭ﴿يقول اهلل تعاىل: اجلواب: 

وجل قد ذكر يف . ولو تنب هنا هلذه اآلية الكريمة فإننا نجد أن اهلل عز [232

ۀڻڻڻڻںں﴿صدرها الزيتون, قال تعاىل: 

ھھھھہہہہۀ

 . [232]األنعام: ﴾ۇۇڭڭڭڭۓۓے

  :وبناء عىل ذلك

فقد ذهب مجهور الفقها  من احلنفية واملالكية وهو قول عند اإلمام 
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الشافعي يف القديم, ويف رواية عن اإلمام أمحد إىل وجوب الزكاة فيه 

  .الزروع والثامر كسائر

وذهب الشافعية يف اجلديد ويف رواية عن اإلمام أمحد كذلك أنه ال 

زكاة يف الزيتون, واألحوط لزراع الزيتون أن يأخذوا بقول مجهور الفقها  

ر هذا املزارع قول اهلل تعاىل:  ی﴿بوجوب الزكاة يف الزيتون, وليتذك 

ر وليتذك   .[49]سبأ: ﴾جبيئىئحئجئییی

ثالثة أقسم »يدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: قول س

رواه الرتمذي عن أيب  «ما نقص مال عبد من صدقة»منها:  وعد   «:عليهن

 كبشة األنامري وقال: حديث حسن صحيح. 

ل ف  فالزكاة نام , وتزيد املال وال تنقصه بإذن اهلل تعاىل, ألن الذي خي 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  . بوعده الذي ال خيلفتعاىل هذه الزكاة هو اهلل 

مهر الزو وة املعجَّول غوري املقبوو  هوو       : من املعلوم بهن3َّالسؤال

ة اليت تطالك بها املورأ  متوى شواء , تهول     من الددون القودَّ

لك تيو  الزكوا  علوى املورأ  عنود مجهووة الفقهواء ولوو مل         

 تطالك بهذا الدَّدن؟

مايل  للزوجة, وليس ومهًا أو حربًا عىل  املهر حق   أوالً:: اجلواب

إن مل  ة الزوجمن الناس ـ وهو دين يف ذم  ورق ـ كام يقول بعض العامة 

  .يكن مقبوضاً 
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ل اإلنسان يف دفع مهر الزوجة كاماًل, وأن ال  ثانيًا: املستحب  أن يعجِّ

 جيعله غري مقبوض, ألن سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه

, كام قال تعاىل:  ڳ﴿وسلم كان يدفع صداق نسائه قبل الدخول هبن 

  .[51]األحزاب: ﴾ڻڻںںڱڱڱڱ

املرأة تستحق  املهر كاماًل إذا تم  الدخول هبا, وتستحق  نصفه بعد  ثالثاً:

  .العقد وقبل الدخول

م واملؤخر هو دين قوي  عند مجهور الفقها , ما عدا  رابعًا: املقد 

د له موعد معني  للسداد نفية واملالكية حيث قالوا بأناحل  املؤخر إذا مل يد 

أما  أة إال عند وفاة زوجها أو طالقها؛ه املرال تستحق   ,دين ضعيف فهو

ل غري املقبوض فهو دين قوي وليس ضعيفًا, ألنه يق   للمرأة أن  املعج 

تطالب به إال عند وفاة هلا أن  ر فال يق  تطالب به متى شا ت, أما املؤخ  

  .زوجها أو طالقها, وهذا ما جرى عليه العرف

  :وبناء عىل ذلك

ل وإن مل تقبضه من فتجب الزكاة عىل الزوجة يف مهرها املعج  

زوجها, ألنه ملكها, ولكن هلا تأخري إخراج الزكاة عنه إىل قبضه, فإذا 

زوجة زوجها من ولكن إذا أعفت الها, قبضته زكته عن السنني املاضية كلِّ 

  .من ماهلا ل زوجها يف إخراج زكاتهاملهر سقطت عنها زكاته, أو توكِّ 

ة الزوج إىل املفارقة باملوت أو الطالق, ل الباقي يف ذم  أما املهر املؤج  
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ل, وذهب احلنفية ة كاملهر املعج  فتلزمها زكاته عند الشافعية واحلنبلي  

هذا, واهلل  .قبل قبضه, ألنه دين ضعيفواملالكية إىل أنه ال زكاة عليها فيه 

 تعاىل أعلم. 

أن  : تويف ة ل ومل دوؤدِّ تردضوة احلوف, تهول جيوول إلنسوان      2السؤال

 ددتع لكا  مال  لر ل على أن حيفَّ عن الر ل املتوتى؟

الزكاة تدفع ألحد املصارف التي ذكرها اهلل تعاىل بقوله: : اجلواب

ہہہہۀۀڻڻڻ﴿

ۇڭڭڭۓےےھھھھ

, وبرشط أن تكون بدون مقابل, ألهنا حق  [61]التوبة: ﴾ۆۇ

ںڱڱڱڱڳڳ﴿هلل, وحق  للفقري, واهلل تعاىل يقول: 

 . [5]البيِّنة: ﴾ں

فإذا دفعت الزكاة مقابل عمل يقوم به آخذ الزكاة مل تصح  الزكاة, 

  .أجرًا له د  وما أخذه الفقري مقابل عمله يع

  :وبناء عىل ذلك

فال جيوز دفع الزكاة لرجل من أجل أن يج  عن متوىف, إن كان 

عن الغري جيب أن يكون من مال املتوىف إذا  ًا أو فقريًا, ألن احلج  اآلخذ غني  

ِ  به عند الشافعية, أو أن يك ون اإلنسان أوىص به عند احلنفية, أو مل يو

عًا باحلجِّ عن  هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .املتوىف متربِّ
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: لقوود مسعنووا موون بعووض األتاضوول بووهن الزكووا  جيووول      5لسووؤالا

دتعهوووا لغوووري املسووولاني و لوووك مووون أ ووول توووهلي  قلووووبهم        

 للدخول يف ددن اهلل عز و ل, تهل هذا الكالم صحيإ؟

ڃڃڄڄڄڄ﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل: اجلواب: 

ڎڌڍڍڇڇڇڇچچچڃ

﴾ککککڑژژڈڈڎ

كام  ,اهلل اإلسالم بظهوره وغلبته عىل مجيع الرشائع . ولقد أعز  [19]الكهف: 

. وقد ظهر بفضل اهلل تعاىل, [11]الفتح: ﴾ىئىئېئېئ﴿قال تعاىل: 

 لذلك ال جيوز إعطا  الزكاة لغري املسلمني من أجل تأليف قلوهبم. 

ہۀۀڻڻڻ﴿أما قوله تعاىل: 

 صار حكم املؤلفة قلوهبم منسوخًا إمافقد  .[61]التوبة: ﴾ہہ

اهلل الدين, وإما لنسخ  لزوال علة العطا  هلم وهي إعزاز الدين, وقد أعز  

إنك تأيت »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ملعاذ:  احلكم بقول النبيِّ 

 ,وأين رسول اهلل من أهل الكتاب فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهلل قوماً 

يهم مخس صلوات يف فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهلل افرتض عل

اهلل افرتض عليهم  فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن   ,يوم وليلة كلِّ 

فإن هم أطاعوا لذلك فإياك  ,يف فقرائهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد  

رواه  «دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب ق  وات   ,وكرائم أمواهلم

 مسلم عن ابن عباس ريض اهلل عنه. 



 

 الفتاوى الرشعية

 

213 

قوط سهمهم من سر السادة احلنفية بأن اإلمجاع انعقد عىل وذك

 الزكاة, كام جا  يف حاشية ابن عابدين وفتح القدير, وذلك ملا ورد أن  

 ريض اهلل عنه األقرع بن حابٍس وعيينة بن حصٍن جا ا يطلبان من أيب بكرٍ 

ا قه, وقال: هذا عىل عمر, فرأى الكتاب فمز  , فكتب هلام بذلك, فمر  أرضاً 

 صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يعطيكموه يش  كان رسول اهلل

م عىل اإلسالم, اإلسالم وأغنى عنكم, فإن ثبت   اهلل فكم, واآلن قد أعز  ليتأل  

ما ندري اخلليفة : يف, فرجعا إىل أيب بكٍر, فقاالوإال فبيننا وبينكم الس  

 حابة ذلك. أحد من الص  ومل ينكر  .أنت أم عمر؟ فقال: هو إن شا , ووافقه

لذلك انعقد إمجاع الصحابة عىل ذلك, وقطعًا إمجاعهم ال يكون إال 

عىل مستند شعي, ولكن كام قال األصوليون: ال جيب علمنا نحن 

 .بدليل اإلمجاع

سهم املؤلفة قلوهبم املالكية والشافعية واحلنابلة أن  دواملعتمد عن

 .مل يسقط باٍق 

  :وبناء عىل ذلك

 قلوهبموز دفع زكاة املال لغري املسلمني ولو كان بقصد تأليف فال جي

, لقوله عند احلنفية ويف قول عند املالكية والشافعية ورواية عند احلنابلة

أغنيائهم فرتد يف  تؤخذ من»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

ڄڄ﴿هذا الدين وأظهره, قال تعاىل:  وألن اهلل تعاىل أعز   .«فقرائهم

  .[19]الكهف: ﴾چچچڃڃڃڄڄ
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واملعتمد عند اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة أن سهمهم 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .باق

هل على  هوك املورأ  لكوا  مهاوا بلو  يف القياوة علاوًا        : 6السؤال

بهن  ليس للتجواة  وإاوا للزدنوة تقوط؟ أة وو اإلتواد  علوى        

 املذهك الشاتعي؟

املباح املستعمل عند السادة الشافعية ريض اهلل  اة احللِّ زكاجلواب: 

عنهم فيها قوالن: أحدمها يف اجلديد ـ وهو املفتى به يف املذهب ـ ال جتب 

الزكاة, وهو قول احلنفية  هواآلخر كذلك يف اجلديد جتب في .الزكاة فيه

 إذا بلغ نصابًا. 

ل عليه احلول, والذي أفتي به وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابًا وحا

ىئحئجئیییی﴿وتذكري قول اهلل تبارك وتعاىل: 

, وقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه [49]سبأ: ﴾جبيئ

فاحفظوه, قال: ما نقص  ثالثة أقسم عليهن, وأحدثكم حديثاً »وسلم: 

اً  , مال عبد من صدقة, وال ظلم عبد مظلمة فصرب عليها إال زاده اهلل عز 

رواه الرتمذي وقال:  «اب مسألة إال فتح اهلل عليه باب فقروال فتح عبد ب

  .حديث حسن صحيح

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ة املكل ف بيقنيوبتأدية الزكاة تربأ ذم  
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: تووويف والوودي ةمحوو  اهلل تعوواىل, وكووان و دووؤدي لكووا    7السووؤال

مالوو  منووذ سوونوا , تهوول جيووك علينووا أن نووؤدي الزكووا  عنوو  

 كة؟قبل اقتسام الرت

من ترك الزكاة الواجبة وهو قادر عىل إخراجها ومل خيرجها اجلواب: 

ِ  بإخراجها كان    .ثاًم والعياذ باهلل تعاىل من ذلكآحتى مات ومل يو

هل جيب عىل الورثة إخراج الزكاة  ,هذه املسألة يفواختلف الفقها  

 عنه أم ال؟

 ثهمعن مورِّ  فعند مجهور الفقها  جيب عىل ورثة املتوىف إخراج الزكاة

ِ   ,من تركته ها, ولو استغرقت , وعن األعوام كلِّ أوىص بذلك أم مل يو

واجب  , ألن الزكاة دين هلل عز وجل, وهو حق  كل ها ثهممورِّ  تركةر  الزكاة  

يف املال, فال يسقط بموت العبد, لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

  .عن ابن عباس ريض اهلل عنهامرواه مسلم  «أن يقىض دين اهلل أحق  »وسلم: 

وعند السادة احلنفية ال جيب عىل الورثة إخراج الزكاة عن مورثهم 

, إال إذا رج من ثلث تركته فقطإال إذا أوىص هبا, فإن أوىص هبا فإهنا خت  

وإن مل  ؛وكانوا عاقلني بالغني خمتارينأجاز الورثة ما زاد عىل الثلث, 

  ِ سقط تف ,عبادة ومن شوطها النية , ألن الزكاةمهبا سقطت عنه يو

 . من غري وصي ة هبا بموت من هي عليه

  :وبناء عىل ذلك

هم أن يأخذوا فإن كان الورثة ميسوري احلال فاألوىل يف حقِّ 
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مع  ,من تركته ثهموا الزكاة عن مورِّ بمذهب مجهور الفقها , وأن يؤد  

  ِ   .الدعا  له باملغفرة والرمحة, سوا  أوىص أم مل يو

إن كانوا فقرا  أو فيهم ق ص  فال حرج أن يأخذوا بمذهب السادة و

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .احلنفية إن أوىص بإخراج الزكاة عنه

أنا عالك أدةس يف أملانيا وأعي  علوى نفقويت اخلاصوة,    : 1السؤال

حيوووث إنووون أعاووول هنوووا بعوووض األعاوووال يف بعوووض األوقوووا       

  من الوزمن, وهكوذا,   وأحال من خالاا على ما دكفين ملد

وأحيانووًا بعووض اإلخووو  دعطووين بعووض املووال موون الزكووا  أو    

صدقة الفطر, تهل جيول لي أخذ هوذا املوال علاوًا أنون ةمبوا      

 و أحتا   عند إعطائ  لي؟

زكاة املال وصدقة الفطر مصفها كام قال تعاىل فيه:  إن  اجلواب: 

ہہہہۀۀڻڻڻ﴿

ۇڭڭڭۓےےھھھھ

 . [61]التوبة: ﴾ۆۇ

فإذا كنت عند أخذ زكاة املال أو صدقة الفطر ممن حتقق فيهم وصف 

فال  الزائد عن حاجاتك األساسية, الفقر وذلك بأن مل تكن مالكًا للنصاب

  .حرج عليك يف ذلك إن شا  اهلل تعاىل

أما إذا كنت مالكًا للنصاب عند أخذ الزكاة أو صدقة الفطر فإنه ال 
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ي هذا املال للمزكِّ  وال صدقة الفطر, وجيب عليك أن ترد   لك الزكاة حتل  

وإذا مل تعرفه وجب عليك أن تصفه يف  ,ليصفه يف مصفه الرشعي

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .الفقرا  واملساكني وأصحاب احلاجة

: هووول جيوووول قليوووك عقووواة قياتووو  أكثووور مووون ناووواب    9السوووؤال

 ؟, واعتباةه من الزكا لر ل تقري

 اختلف الفقها  يف املقدار الذي ي عطاه الفقري من الزكاة: أوالً:  :اجلواب

 فذهب املالكية واحلنابلة وبعض الشافعية إىل أن صاحب احلاجة من

  .له وملن يعوله عامًا كاماًل, وال يزاد عليه الفقرا  يعطى من الزكاة ما يكفي

من وذهب الشافعية وبعض احلنابلة إىل أن الفقري ي عطى ما خيرجه 

إن »الفاقة إىل الغنى, وهو ما حتصل به الكفاية عىل الدوام, للحديث: 

الة قوم, فيسأل فيها حتى يؤدِّ إال لثالثة: لرجل حتم   املسألة ال حتل   هيا, ل محر

ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله, فيسأل فيها حتى يصيب  .ثم يمسك

ك. ورجلمن عيش ـ أو سدادً  قواماً  أصابته فاقة,  ا من عيش ـ ثم ي مس 

من عيش ـ ثم يمسك. وما  ا من عيش ـ أو سداداً فيسأل حتى يصيب قوامً 

 رواه مسلم.  «يا قبيصة يأكله صاحبه سحتاً  سوى ذلك من املسائل سحتاً 

وذهب احلنفية إىل كراهية دفع مال زكوي لفقري بمقدار نصاب إذا مل 

من  احد منهم أقل  و يكن ذا عيال أو مدينًا, فإن كان له عيال فيعطى لكلِّ 

د به دينه ولو كان أكثر من نصاب   .النصاب, أما املدين فإنه ي عطى ما يسدِّ
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ي نقدًا بنسبة ربع األصل يف زكاة التجارة أن خيرجها املزكِّ ثانيًا: 

  .العرش, فإذا أخرج زكاة القيمة من أحد النقدين صحت زكاته اتفاقاً 

  :فقها  يف جواز ذلكأما إذا أخرج زكاته عروضًا فقد اختلف ال

فقال احلنابلة وظاهر كالم املالكية وقول الشافعية يف اجلديد وعليه 

  .الفتوى: ال جيزئه ذلك

  .وأما عند احلنفية فاملزكي خمري  بني اإلخراج من العرض أو القيمة

  :وبناء عىل ذلك

فال جيوز دفع العقار لفقري واحتسابه من الزكاة عند مجهور الفقها , 

ًا للحنفية الذين قالوا بجواز دفع العقار للفقري واحتسابه من الزكاة, خالف

  .معىل أن تكون قيمته ال تزيد عن نصاب كام تقد  

لذلك ننصح املزكي بأن يبيع هذه العقارات بسعرها احلقيقي, ثم 

يقوم بتوزيع قيمتها عىل الفقرا  أصحاب احلاجة كل  عىل حسب حاجته إذا 

وبذلك خيرج من اخلالف بني الفقها  يف مسألة  .الزكاة أراد أن يسبها من

 ته بيقني. هذا, واهلل تعاىل أعلم. ة الزكاة بالنقد أم بالعرض, وتربأ ذم  صح  

يف مجعية موع بعوض األصودقاء, ويف كول      اشرتكت: 11السؤال

شوووهر دهخوووذ أحووودنا املبلووو , وراووووع موووال الشوووركة دبلووو    

 ا املال؟أكثر من نااب, تهل لك الزكا  يف هذ

ال جتب الزكاة فيه, ـ وإن كان يبلغ نصابًا ـ مال اجلمعية اجلواب: 
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  .ألنه ملك لرشكا  اجلمعية مجيعاً 

ولكن جيب عىل كلِّ فرد من أفراد هذه اجلمعية إذا كان يملك نصابًا, 

فعند رأس احلول يضيف ما دفعه للجمعية من أقساط إىل ماله, ويؤدي 

  .زكاة اجلميع

ال يملك نصابًا, وأخذ مال الرشكة الذي يبلغ نصابًا, أما إذا كان 

بة وحال عليه احلول, فإنه يؤدي زكاة هذا املال بعد إسقاط الديون املرتتِّ 

عليه للرشكة أو لغريها, فإن كان الباقي يبلغ نصابًا وجبت فيه الزكاة, 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .وإال فال جتب فيه الزكاة

أن أعر  مون احملاوول الزةاعوي الوددون      : هل بلمكاني11السؤال

رووم  ,واملاوواةد  الوويت وضووعتها أرنوواء الزةاعووة   املرتتبووة علوويَّ 

 أؤدي لكا  الباقي؟

﴾ۇۇڭڭ﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل: اجلواب: 

وأمجع الفقها  أنه ال يشرتط احلول يف زكاة الزروع  .[232]األنعام: 

بخالف سائر  ,الزكاة فوراً ألن اخلارج نام يف ذاته فوجبت فيه  والثامر,

 األموال الزكوية. 

الزرع  الفقها  إىل أنه يؤخذ العرش أو نصفه من كلِّ مجهور وذهب 

, وعند احلنابلة: من استدان ما أنفق عىل زرعه فإنه وال يطرح منه يش 

  .يسقط الدين قبل دفع زكاة املحصول
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  :وبناء عىل ذلك

قير بام  العرش ,فيجب عليك أدا  زكاة مجيع املحصول  إذا كان س 

قير باآللة ,السام  ال الدين  ,طرح منه يش وال ي   ,أو نصف العرش إذا س 

 ,وال أجرة العامل ,وال املصوف الذي رصفته عىل الزراعة ,ب عليهاملرتتِّ 

. . . , وعند احلنابلة يطرح الديون املرتتبة عليه بسبب زرعه فقط  وهكذا

 عاىل أعلم. . هذا, واهلل تثم يؤدي زكاة زرعه

املوال   أنا موظ , وقد توويف والودي وتورك لنوا مبلغوًا مون      : 12السؤال

وضوع  عنوود شوو ض بغوور  الوربإ, واملبلوو  الووذي دووهتي موون   

الووربإ أضوويف  إىل ةاتوو  وأصوورت  علووى العائلووة, تهوول لووك  

 الزكا  على هذا املبل ؟ وكي  حتسك؟ ومتى تدتع؟

املال صار حقًا للورثة  بعد وفاة والدكم رمحه اهلل تعاىل فإناجلواب: 

بمقدار النصاب فإن الزكاة جتب فيه منه وارث  مجيعًا, فإذا كان نصيب كلِّ 

وكان يوجد عند  ,من النصاب بعد حوالن احلول عليه, وإن كان أقل  

فكذلك جتب فيه الزكاة  ,وبلغ جمموع املال نصاباً  ,الوارث مال آخر

 بحوالن احلول عليه. 

من النصاب وال مال عنده غري  وارث أقل   أما إذا كان نصيب كلِّ 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ذلك فال زكاة عليه

: هل جيول دتع لكوا  املوال آلل بيوت سويدنا ةسوول اهلل      13السؤال
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صوولى اهلل عليوو  وعلووى هلوو  وصووحب  وسوولم يف هووذا الزمووان,     

 و لك لفقرهم وحا تهم؟

ها وقضياجلواب:  ضها بدون استثنا  العار كل  العار عىل األمة بقضِّ

عندما يكون آل بيت سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

وسلم بحاجة إىل الناس بسبب فقرهم وحاجتهم, أين مكانة سيدنا رسول 

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف قلوب األغنيا ؟ وأين الوفا  

وسلم الذي أوىص  لسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه

  .ذها أوالً األمة بآل بيته األطهار؟ 

عىل فقرائها,  األصل يف الزكاة أهنا تؤخذ من أغنيا  األمة وترد  ثانيًا: 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم؛ ألن عدا آل بيت سيدنا 

 «صدقةلنا ال إنا آل حممد ال حتل  »كام جا  يف احلديث:  ,هلم الزكاة ال حتل  

  .رواه مسلم وأمحد

لقد كان آل بيت سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله ثالثًا: 

وصحبه وسلم يف حالة غنى عن احلاجة؛ ألن عندهم من مخس اخلمس ما 

يكفيهم, وما كانوا يزامحون أحدًا عىل الزكاة, ألهنم أرفع من هذا املستوى 

ألصحاهبا, وال يليق بآل  بكثري؛ ألن الزكاة هي أوساخ األموال وطهرة

سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أن يأخذوا من 

زكاة الناس, بل عاٌر عىل األمة أن تدفع أوساخ ماهلا آلل سيدنا رسول اهلل 

  .صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
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 آلل بيت سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله من الظلمرابعًا: 

وذلك لعدم القيام باجلهاد يف  ,وصحبه وسلم أن ي منعوا من مخس اخلمس

املسلمني شيئًا, ومن  لسبيل اهلل, ومن الظلم أن ال يعطوا من بيت ما

الظلم أن ي سلرم آل بيت سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

ول اهلل وسلم إىل الفقر واحلاجة, وال أدري ماذا ستقول األمة لسيدنا رس

  !صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم الذي أوصاهم بآل بيته خرياً 

هل من اإلكرام آلل بيت سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه  :خامساً 

 وعىل آله وصحبه وسلم أن ي رتكوا للحاجة ويف األمة عني تطرف؟

  :وبناء عىل ذلك

ىل اهلل عليه فال حرج من دفع زكاة املال آلل بيت سيدنا رسول اهلل ص

وعىل آله وصحبه وسلم لألسباب السابقة الذكر, بل هم أوىل هبا من 

غريهم, وإن كانت الزكاة للقريب جتوز, وهي صلة وصدقة؛ كام يف 

رواه البخاري ومسلم,  «هلام أجران: أجر القرابة, وأجر الصدقة»احلديث: 

  .وسلم أوىلفهي آلل بيت سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

وإين أسأل اهلل تعاىل أن يعيد العز  هلذه األمة, وأن جيمع كلمتها عىل 

الكتاب والسنة, وأن يوفِّقها للجهاد يف سبيل اهلل, وأن ترعى األمة آل 

بيت سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم وفا  منها 

سيدي يا رسول اهلل. هذا, عذرًا يا  .لسيدها وحبيبها وشفيعها يوم القيامة

 واهلل تعاىل أعلم. 
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: لقوود مووا  والوودي ةمحوو  اهلل تعوواىل وتوورك لنووا مووواًو        12السووؤال 

كووثريًا, ولكوون مل هخووذ حاوويت موون تركووة والوودي إو بعوود     

سنوا  عددد , تهل لك الزكا  يف هذا املال الوذي وةرتو    

 عن كلِّ األعوام أم عن عام واحد؟

عبدًا من العباد فإن املال ينتقل مباشة  إن الوفاة إذا أدركتاجلواب: 

واحد  إىل ورثته, ويدخل يف ملك الوارثني بمجرد وفاته ملكًا مشاعًا, كل  

  .حسب نصيبه

الزكاة جتب عىل كلِّ وارث إذا  وإذا دخل يف ملك الوارثني فإن  

كانت حصته تبلغ نصابًا, إن مل يكن مالكًا شيئًا قبل الرتكة, وإن كان مالكًا 

ثه, ويؤدي زكاة ورِّ ه من تركة م  نصاب قبل الرتكة فإنه يضيف ما استحق  لل

  .عند هناية حوله الكلِّ 

وأخذ  ,أو كان مالكًا أقل  من النصاب ,أما إذا مل يكن مالكًا للنصاب

وبلغت نصابًا, فإنه يؤدي زكاة الكلِّ بعد مرور حول  ,حصته من مورثه

  .ة أم الته من الرتكقمري كامل, سوا  قبض حص  

  :وبناء عىل ذلك

ن والدك جتب فيه الزكاة عن مجيع مزكاة هذا املال املوروث  فإن  

السنوات الفائتة ما دام بلغ نصابًا, سوا  دخل يف ملكك أو بقي مشاعًا, 

روض ـ غري املال ـ فإن كانت للتجارة  املال, أما يف حقِّ  هذا يف حقِّ  الع 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .فتجب فيها الزكاة كذلك, وإال فال
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 ما هو املقاود بالنااب؟ وما معنى حوون احلول؟: 15السؤال

املقصود من النصاب احلد  األدنى لكلِّ نوع من أنواع اجلواب: 

قليالً  د  كل  ما نقص عن حدِّ النصاب يعب فيها الزكاة, وجتاألموال التي 

  .ال جتب فيه الزكاة

الفضة رعايًة جلانب االحتياط, ونصاب املال يقاس عىل نصاب 

  .ورمحًة بالفقرا 

  ./ غ تقريباً 111ونصاب الفضة مائتا درهم, وتساوي /

ًا, فارغًا عن الدين, / غ من الفضة ملكًا تام  111فمن ملك قيمة /

1)يف املئة  :أي ,فقد ملك نصابًا ووجب عليه إخراج ربع العرش 5%).  

ري, يعني السنة القمرية أو أما املقصود من احلول فهو احلول القم

  .السنة اهلجرية, ال السنة الشمسية

  :وبناء عىل ذلك

فمن ملك مقدار نصاب الفضة من املال, ملكًا تامًا, فارغًا عن 

الدين, ومر  عليه سنة هجرية, وجبت يف هذا املال الزكاة, والعربة يف السنة 

 ,م تم  يف آخرهاث ,طرفاها أوهلا وآخرها, فإذا نقص املال أثنا  السنة

وجبت الزكاة يف اجلميع, وإن زاد النصاب قبل هناية السنة كذلك وجبت 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .الزكاة يف اجلميع

 هل جيول إعطاء هددة لش ض ما واعتباةها من الزكا ؟: 16السؤال
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 ال حرج من تقديم الزكاة للفقري أو املسكني الذي يستحق  اجلواب: 

ة عن الزكاة, واألوىل ة القلبي  هلدية, برشط أن تكون الني  الزكاة باسم ا

وخروجًا من اخلالف بني الفقها  أن تقدم الزكاة نقدًا ال أشيا  عينية, ألن 

مجهور الفقها  قالوا: الزكاة جيب أن تكون من النقد خالفًا للسادة احلنفية. 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

 

** ** ** 
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: إنسان صائم نفاًل, تنظور إىل امورأ  توهنزل, هول دفطور      1لسؤالا

 أم أن صيام  صحيإ؟

إن النظر إىل املرأة األجنبية ال جيوز شعًا, وذلك لقوله : اجلواب

ڎڎڌڍڍڇڇڇڇ﴿تعاىل: 

 . [41]النور: ﴾کڑڑژژڈڈ

ـ ما  وأما بالنسبة للمرأة إذا كانت من حمارم الرجل فإن النظر إليها جيوز

 له عدا العورة ـ برشط أمن الفتنة, أما إذا كان ال يأمن الفتنة فإنه ال جيوز

م عىل جلب املصالح.   النظر إليها ولو كانت من حمارمه, ألن در  املفاسد مقد 

  .وأما نظر الرجل إىل زوجته بشهوة وهو صائم فهو مكروه

أو من حمارمه  فإذا أنزل املني بالنظر إىل زوجته أو إىل امرأة أجنبية

فإن صيامه صحيح عند احلنفية والشافعية, ولكنه آثم بالنظر بشهوة إىل 

  .غري زوجته من حمارمه, وآثم بالنظر إىل غري حمارمه ولو مل يكن بشهوة

وعند املالكية واحلنابلة يفسد صومه وعليه القضا  دون الكفارة, إذا 

  .أنزل بالنظر

  :وبناء عليه

زل املني  بسبب النظر صحيح عند احلنفية فصيام الرجل الذي أن

  .والشافعية, وفاسد عند املالكية واحلنابلة, وعليه القضا  دون الكفارة



 

 الفتاوى الرشعية

 

231 

البص وحفظ الفرج واللسان.  وأسأل اهلل تعاىل أن يوفِّقنا لغضِّ 

  آمني. هذا, واهلل تعاىل أعلم.

 ؟هل جيول أن تاوم املرأ  يف ةمضان وهي حائض: 2السؤال

 ذكر الفقها  أن من شوط وجوب أدا  فريضة رمضان:  :اجلواب

ھھ﴿الصحة والسالمة من املرض, لقوله تعاىل:  أوالً:

  .[215]البقرة: ﴾ڭڭڭۓۓےےھ

ٍ  ثانيًا:   .اإلقامة, فالصيام ال جيب عىل املسافر سفرر قرصح

خلو  املرأة من احليض والنفاس, حلديث السيدة عائشة ريض  ثالثًا:

عنها ملا سألتها معاذة: )ما بال احلائض تقيض الصوم وال تقيض اهلل 

 .ة, ولكني أسألة أنت؟ قلت: لست بحروري  الصالة؟ فقالت: أحروري  

يصيبنا ذلك فنؤمر بقضا  الصوم وال نؤمر بقضا  الصالة(  نقالت: كا

 رواه مسلم. 

  :وبناء عىل ذلك

احلائض  فقد أمجعت األمة عىل حرمة صيام شهر رمضان للمرأة

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. .والنفسا 

** ** ** 
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عووًا, تهوول جيووزم الاوووم  أةدوود أن أ هووك إىل احلووف متاتِّ: 1السووؤال

عووون الوووذبإ ملسوووتطيع الوووذبإ؟ ومتوووى دكوووون الاووووم؟ وهووول    

 جيزم صوم عرتة؟

هر احلج اتفق الفقها  عىل أن املتمتِّع ـ الذي أدى عمرة يف أشاجلواب: 

من امليقات ـ يلزمه اهلدي, وذلك لقوله  , ومل يرم باحلجِّ نفسه يف العام وحج  

 . [296]البقرة: ﴾حئجئییییىئىئىئ﴿تعاىل: 

وإن مل جيد املتمتِّع هديًا لفقره فيجب عليه صيام ثالثة أيام يف احلج 

يئىئ﴿وسبعة إذا رجع إىل أهله, هذا باتفاق الفقها , وذلك لقوله تعاىل: 

مجحجيثىثجثيتىتختحتجتيبىبمبخبحبجب

 . [296]البقرة:  ﴾حخجخمحجح

  :وبناء عىل ذلك

فمن وجد قيمة اهلدي وجب عليه الدم, فإن مل جيد فصيام عرشة 

 أيام, ثالثة يف احلج, وتكون بعد العمرة ولو قبل اإلحرام باحلج, ويصح  

من أيام النحر  د  عصوم يوم عرفة إذا كان ال يضعفه عن العبادة, ألنه ال ي

 .والترشيق, وال جيوز أن يكون صيام يش  منها يوم النحر وأيام الترشيق

السبعة الباقية بعد االنتها  من أفعال احلج ولو يف مكة يصوم و

هذا,  .صوم يش  منها قبل االنتها  من أعامل احلج مة, وال يصح  املكر  

 واهلل تعاىل أعلم.
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ومل دسوو  ااوودي معوو , وبعوود    إنسووان أةاد احلووف متاتعوواً  : 2السووؤال

أداء مناسووك العاوور  وقبوول أدووام احلووف خوورج إىل ميقووا  موون    

ض موون املواقيووت املكانيووة بقاوود اإلحوورام بوواحلف حتووى دووت لَّ  

 ؟جيك علي  دمالفعل ِدبطل التاتع وو هذا ع, تهل دم التاتُّ

, [296]البقرة: ﴾ڭڭڭۓ﴿يقول اهلل تعاىل: اجلواب: 

شهر احلج جيب عليه إمتام التمت ع إال إذا خرج بعد فمن نوى التمت ع يف أ

للحج, فله أن ينوي اإلفراد, وال نفسه أدا  العمرة إىل بلده ثم عاد يف العام 

دم عليه عند السادة احلنفية, أما إذا خرج إىل ميقات من املواقيت املكانية 

, وعليه دم التمت     .ع عندهموأحرم باحلج منه فال يلغي هذا اخلروج  التمت عر

وذهب السادة الشافعية واحلنابلة إىل أن املتمتِّع إذا خرج إىل ميقات 

ه  ,ملواقيت وأحرم منه باحلج مفرداً من ا بطل التمت ع وال دم عليه, وحج 

  .صحيح إن شا  اهلل تعاىل

  :وبناء عىل ذلك

فال حرج عند السادة الشافعية واحلنابلة من خروج املتمتِّع إىل 

رم باحلجِّ منه مفردًا وال دم عليهميقات من  , خالفًا املواقيت املكانية, وي 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .للحنفية

شوراء   بشيء من املال مجعت  مون أ ول   : لقد منَّ اهلل علي3َّالسؤال

داة للسكن ودخل وقت احلف, وما أددت تردضوة احلوف, تهول    

 أ هك ألداء تردضة احلف أم أشرتي سكنًا؟
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ن ملك قيمة الزاد والراحلة يف موسم احلج وكان سلياًم ماجلواب: 

وجب عليه  ,رةوالطريق  آمنًا, وأسباب  أدا  فريضة احلج متوفِّ  ,معاىف

  .احلج, فإن جعل املال يف غري احلج كان آثامً 

أما إذا اشرتى باملال بعض حوائجه قبل موسم احلج بدون قصد 

كام اختاره  .ا  اهلل تعاىلب من فريضة احلج فال حرج عليه إن شالتهر  

 العالمة ابن عابدين يف حاشيته. 

  :وبناء عىل ذلك

واشرتيتها قبل  ,املال لرشا  الدار التي أنت بحاجة إليها فإذا ملكتر 

 ما يف موسم احلج فال جيوز, ألن احلج  أموسم احلج فال حرج عليك, 

ف املال بسبب رص نت من أدا  الفريضة ومل حتج  وجب عليك, فإذا متك  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .لرشا  البيت فأنت آثم

: هنوووواك بعووووض املسوووولاني املقووووياني يف دول اخللوووويف دهخووووذ  2السووووؤال

الواحوووود موووونهم تهشووووري  للووووذهاب إىل بلووووده, ولكنوووو  و دردوووود يف    

احلقيقوووة الوووذهاب لبلوووده, ولكووون ألداء مناسوووك احلوووف, تيهخوووذ   

ن إقامتووو , تهشوووري  موووروة, تيوووذهك ودوووؤدي احلوووف ودعوووود إىل مكوووا 

وعنوووود دخولوووو  دوووودتع غرامووووة ماليووووة, والسووووؤال: مووووا حكووووم هووووذا  

  يف وقووت داووعك علووى أعووداد هائلووة موون املسوولاني أداء     التاوورُّ

احلف؟ وهل خيتل  احلكوم يف حوف الفردضوة عون حوف التطووع؟       
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هوووم الشووورعي يف تنظووويم ومووا هوووي حووودود اسوووت دام احلكووام حلق   

سلاني مون  أعداد احلجاج؟ وهل داإ حرمان عدد كبري من امل

أداء احلف بدعوى الزحام؟ وإ ا كان هذا من حو  احلكوام ألويس    

من ح  األمة أن تنكر عليهم بناء عااةا  علوى مسواحا  واسوعة    

موووون منووووى ومزدلفووووة حتتوووول أكثوووور موووون رلثهووووا إلقامووووة امللوووووك  

والرؤسوواء تيهووا, علاوواً أن هووذه األموواكن تسووتوعك مئووا  اآلو    

فر بوووووني الووووودول مووووون احلجووووواج؟ ألووووويس األصووووول أن دكوووووون السووووو

 اإلسالمية بدون تهشريا  وخاصة ألداء تردضة احلف؟  

: إن أخذ تأشرية املرور وليست تأشرية حج جيب أن تكون اجلواب

عىل الصدق ال عىل  ألن شأن اإلنسان املؤمن مبني   ,ملزمة لصاحب اجلواز

وهو يقول: لبيك اللهم  ,أو عمرة الكذب, وهل يليق بمن يرم بحج  

 كون كاذبًا؟أن ي ,لبيك

ولو سئل هذا احلاج عند نقاط التفتيش هل تريد احلج؟ سيكون 

  .اجلواب: ال

ويقع يف مشكلة ثانية وهي جماوزة امليقات بدون إحرام, أو أنه يرم ثم 

لِّف املؤمن بذلك؟ فيام أعتقد وأدين اهلل  .يلبس الثياب ليتجاوز احلاجز هل ك 

 . ذها أوالً فًا بذلك. عز وجل أنه ليس مكل  

طاعة ويل األمر يف غري معصية اهلل واجبة بال منازع, لقوله  ثانيًا:

﴾یییىئىئىئېئېئېئۈئ﴿تعاىل: 
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السمع »ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  .[59]النسا : 

مر ؤمر بمعصية, فإذا أ  وكره ما مل ي   والطاعة عىل املر  املسلم فيام أحب  

 رواه البخاري.  «بمعصية فال سمع وال طاعة

عليك السمع »ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

رواه مسلم  «ة عليكرر والطاعة يف عرسك ويرسك ومنشطك ومكرهك وأثر 

  .عن أيب هريرة ريض اهلل عنه

وفيام يبدو يف ظاهر األمر بأن التوسعات التي تقوم هبا اململكة هلا أثر 

كثري من املشاكل التي يعاين منها احلجاج, كبري بحمد اهلل تعاىل يف تاليف 

ونحن نرجو اهلل تبارك وتعاىل أن يوفِّقهم ملزيد من اخلدمة لبيت اهلل تعاىل 

  .وخلدمة احلجاج

وفيام يبدو يل بأن طاعة ويل األمر يف شأن تنظيم احلجيج واجبة 

شعًا, وخاصة نحن نعلم بأن بعض الفقها  قال بوجوب احلج عىل 

املستطيع, ومن االستطاعة أمن الطريق, ولعل هذا التنظيم الرتاخي عىل 

  .يدخل يف هذا األمن

رت شوط الوجوب يف املسلم ألدا  فريضة احلج إذا توف   ثالثًا:

واختل  شط موافقة ويل األمر, فاحتال املسلم عىل أمر ويلِّ األمر وأد ى 

 احلرم احلج صح  حجه, وسقطت عنه الفريضة, ألنه بمجرد وصوله إىل

وأماكن أدا  املناسك التحق بأهله, وصار احلج فرضًا عليه, فيسقط عنه 

  .هبذا األدا , ولكنه أثم ملخالفة أمر ويل األمر الذي ينظم شؤون احلجاج
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أما بالنسبة إلنكار املنكر فهو واجب عىل األمة, وذلك من  رابعًا:

النصيحة, الدين »خالل قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

رواه  «تهمة املسلمني, وعام  قلنا: ملن؟ قال: هلل, ولكتابه, ولرسوله, وألئم  

والنصيحة هي أمٌر بمعروف وهنٌي  .ريض اهلل عنه مسلم عن متيم الداريِّ 

ًا بني  عن منكر, وهذه النصيحة هلا شوطها, التي من مجلتها أن تكون س 

لعامة وعىل املنابر وجمامع الناصح واملنصوح, ال أن تكون يف املجالس ا

من  إن  »املسلمني, وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

رواه الرتمذي عن أيب سعيد  «أعظم اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر

 اخلدري ريض اهلل عنه. 

ه إىل كلِّ  أخ مسلم كريم أدى فريضة احلج أن يدع املجال  وإين أتوج 

ية العمرة يف يوم من أيام السنة حتى جيعل اهلل تعاىل لغريه, ويكفيه تأد

 .احلقيقة إن شئنا وإن أبيناوهذه هي  ,فرجًا وخمرجًا لشدة الزحام الواقعة

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

: حووواج نووووى التاتوووع, تطوووا  للعاووور  وسوووعى وقاَّووور,       5السوووؤال

وبعدها أحرم باحلف, وبعد نزولو  مون عرتوا  عوا  عووا       

دسووع سووعي احلووف, ويف اليوووم الثوواني موون أدووام اإلتاضووة, ومل 

العيوود عووا  عوووا  ناتلووة وسووعى سووعي ناتلووة, تهوول داووإ      

 هذا السعي عن سعي احلف؟
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: ذهب مجهور الفقها  إىل أن السعي ركن من أركان احلج اجلواب

خالفًا للسادة احلنفية الذين قالوا بوجوبه وليس بركنيته, فمن تركه 

  .وإن تركه لعذر فال يش  عليهعندهم لغري عذر وجب عليه دم, 

والنية يف السعي سنة عند مجهور الفقها , خالفًا للحنابلة الذين 

  .قالوا باشرتاطها لصحة السعي

  :وبناء عىل ذلك

سعيه عن احلج عند  فمن سعى بني الصفا واملروة ولو بدون نية صح  

 تعاىل أعلم. هذا, واهلل  .مجهور الفقها , ولو نواه نافلة أجزأه عن سعي احلج

: إنسان ةمى اجلارا  الثالرة يف اليوم الثالوث مون أدوام    6السؤال

العيد, وبقي يف منى إىل ما بعود املغورب, وبعودها تو َّو  إىل     

مكة املكرمة مغوادةًا منوى, تهول جيوك عليو  الرموي يف اليووم        

 الرابع من أدام العيد؟

اليوم الثاين إذا رمى احلاج اجلامر ثالث أيام العيد الذي هو اجلواب: 

أن ينفر ـ يعني يرحل ـ إىل مكة املكرمة إذا له من أيام الترشيق فإنه جيوز 

أحب  التعجيل يف االنصاف من منى, فإذا رحل إىل مكة سقط عنه الرمي 

يف اليوم الرابع من أيام العيد الذي هو اليوم الثالث من أيام الترشيق, 

ٺٺٺٺڀڀڀڀپپ﴿وذلك لقوله تعاىل: 

 . وهذا احلكم متفق عليه بني الفقها . [114]البقرة: ﴾ٿٿ
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  :ولكن اختلفوا يف وقت جواز الرحيل

الشافعية واحلنابلة إىل أنه جيوز واملالكية ذهب مجهور الفقها  من ف

أن ينفر ـ يرحل ـ إىل مكة قبل غروب شمس اليوم الثالث من أيام  للحاجِّ 

نى وجب عليه املبيت ورمي العيد, فإذا غربت عليه الشمس وهو يف م

  .اليوم الرابع من أيام العيد

أن ينفر ـ يرحل ـ من  وخالف يف ذلك احلنفية وقالوا: جيوز للحاجِّ 

منى إىل مكة ما مل يطلع عليه فجر اليوم الرابع من أيام العيد, فإذا طلع 

عليه الفجر فال جيوز له أن يرحل إىل مكة ألنه وجب عليه أن يرمي يف 

  .رابعاليوم ال

يقول ابن اهلامم: )ليس الليل وقتًا لرمي اليوم الرابع فيكون خياره يف 

النفر باقيًا فيه كام قبل الغروب من الثالث, فإنه خمري  يف النفر قبل الغروب 

اهـ. ولكن  .إمجاعًا ألنه مل يدخل وقت الرمي الرابع, وهذا ثابت يف ليلته(

 يكره له النفر بعد الغروب. 

  :ذلكوبناء عىل 

فعند السادة احلنفية ال يش  عليه ما دام نفر من منى قبل أذان الفجر 

  .من اليوم الرابع, مع الكراهة يف ذلك

وعند مجهور الفقها  جيب عليه الرمي يف اليوم الرابع من أيام العيد 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .فإذا مل يرم وجب عليه الدم عندهم
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عوا  اإلتاضوة إىل موا بعود أدوام      : لو تهخر اإلنسان عن7السؤال

 ك علي  دم؟العيد هل درتتَّ

بالنسبة لطواف اإلفاضة ليس آلخره زمان معني, بل وقته اجلواب: 

  .مجيع األيام والليايل باالتفاق

وهي  ,ولكن اإلمام أبا حنيفة رمحه اهلل أوجب أدا ه يف أيام النحر

ره عن اليوم العاش واحلادي عرش والثاين عرش من ذي احلج ة, فإذا أخ 

  .هذه األيام وجب عليه دم جزا , وهو املفتى به عند احلنفية

وعند املالكية ال يلزمه بالتأخري يش  إال إذا خرج شهر ذي احلجة, 

  .فإذا أداه بعد شهر ذي احلجة وجب عليه دم

وذهب باقي الفقها  من الصاحبني والشافعية واحلنابلة إىل أنه ال 

 أبدًا, فوقته عندهم مدى العمر, متى أداه سقط عنه يلزمه يش  بالتأخري

ره سنني, ولكنه يظل   هذا,  .حمرمًا عىل النسا  وال جيب عليه يش  ولو أخ 

 واهلل تعاىل أعلم. 

: بعوووود اإلتاضووووة موووون عرتووووا  وصوووولنا إىل املزدلفووووة بعوووود  1السووووؤال

العشاء بقليل, تالينا املغرب والعشاء مجوع توهخري, وأتضونا    

ىل منوووووى, ةمينوووووا مجووووور  العقبوووووة يف السووووواعة مووووون مزدلفوووووة إ

التاسووعة, وتو َّهنووا إىل مكووة املكرمووة تطفنووا عوووا  اإلتاضووة   

املبيت يف املزدلفوة؟   وكانت الساعة العاشر  مساء, تهل صإَّ
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وهوول صووإَّ ةمووي مجوور  العقبووة الكووربى قبوول منتاوو  الليوول؟   

 وهل صإَّ عوا  اإلتاضة قبل منتا  الليل كذلك؟

بات بمزدلفة قبل منتصف ليلة النحر قدر حطِّ  من اجلواب: أوالً:

الرحال أجزأه عند املالكية فقط, ومل جيزه عند األئمة الثالثة, وجيب عليه 

  .الدم عندهم خالفًا للاملكية

أما رمي مجرة العقبة الكربى يوم النحر فيبدأ وقته من طلوع  ثانيًا:

وم النحر ما صح  فجر يوم النحر عند احلنفية واملالكية, فمن رمى قبل ي

  .رميه وعليه اإلعادة, فإن مل يعد الرمي وجب عليه الدم عندهم

أما عند السادة الشافعية واحلنابلة فيبدأ وقت الرمي عن يوم النحر إذا 

 ملفمن رمى قبل منتصف الليل  .انتصفت ليلة النحر ملن وقف بعرفة قبله

 دة الرمي, وإال فعليه دم. صح  رميه عند الشافعية واحلنابلة, وجيب عليه إعاي

عند  فمن رمى مجرة العقبة الكربى قبل منتصف الليل مل يصح  رميه

  ., وجيب عليه إعادته, فإذا مل يعد وجب عليه الدم باالتفاقمجهور الفقها 

أما بالنسبة لطواف اإلفاضة الذي هو ركن من أركان احلج,  ثالثًا:

طلع الفجر الصادق من يوم النحر, فيبدأ وقته عند احلنفية واملالكية حني ي

العاش من ذي احلجة, فمن طاف قبل هذا الوقت فإنه ال يكفيه عن  :أي

  .طواف الركن

ل وقت لطواف اإلفاضة يكون وذهب الشافعية واحلنابلة إىل أن أو  

بعد منتصف ليلة النحر ملن وقف بعرفة قبله, فمن طاف قبل منتصف ليلة 
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  .مالنحر مل يصح  طوافه عنده

  :وبناء عىل ذلك

فاملبيت يف املزدلفة صحيح عند املالكية فقط, وأما رمي مجرة العقبة 

عترد  به, وجيب إعادتهفالكربى قبل منتصف الليل  وكذلك بالنسبة  ,ال ي 

عليه إعادته, فإن رجع إىل بلده بدون طواف بعد لطواف اإلفاضة جيب 

ته مل تربأ من طواف اإل ح منتصف ليلة النحر فذم  مًا عن ر  فاضة, وما زال حم 

هذا, واهلل  .النسا  حتى يرجع إىل مكة املكرمة ويطوف طواف اإلفاضة

 تعاىل أعلم. 

 عاً, تهل جيك عليَّ عوا  القدوم؟: لقد أحرمت باحلف متات9ِّالسؤال

ة لآلفاقي الذي قدم من خارج مكة طواف القدوم سن  إن  اجلواب: 

  .ا  ما عدا املالكية الذين قالوا بوجوبهاملكرمة, وهذا عند مجهور الفقه

ولكن اتفق مجهور الفقها  عىل أن طواف القدوم يسقط عن املعتمر 

واملتمتع, وذلك لدخول طواف الفرض عليه وهو طواف العمرة, فطواف 

  ِ   .دًا أو قارنًا بني احلج والعمرةر  فح بمن أحرم باحلج م   القدوم عندهم خا

  :وبناء عىل ذلك

أنك أحرمت بالعمرة فقد سقط عنك طواف القدوم فام دمت 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .باالتفاق وال يش  عليك

: ة ووول أحووورم بووواحلف, وقبووول أداء املناسوووك توتووواه اهلل  11السوووؤال
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 تعاىل, تهل جيك على وةرت  أن حيجوا عن ؟

بعث يوم القيامة عىل نسأل اهلل لنا وله حسن اخلامتة, والعبد ي  اجلواب: 

  .ياً بعث يوم القيامة ملبِّ ها, فهذا العبد إن شا  اهلل تعاىل ي  لية التي تويف عاحلال

إذا , أو اإلحجاج عنه من ماله ,أما بالنسبة للحج عنه من قبل ورثته

فعند مجهور  ,كان هذا حج الفرض بالنسبة إليه, حيث إنه مل يج  سابقاً 

ك قبل موته, وإذا , إال إذا أوىص بذل لفقها  ال جيب عليهم من ذلك يشا

والوفا  ملورثهم أن  كان حال الورثة من الناحية املادية جيدًا فمن الربِّ 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .عنهأحدهم عنه أو يج  يرسلوا من يج  

ل مون العاور  أةاد أن   عًا, وبعد التحلُّو : ة ل أحرم متات11ِّالسؤال

رج دووهتي بعاوور  رانيووة قبوول إحراموو  بوواحلف, تهوول هنوواك حوو     

 شرعي يف  لك؟

عند أكثر الفقها  ال حرج يف تكرار العمرة قبل إحرامه اجلواب: 

باحلج, وقد ذكر ابن عابدين يف حاشيته يف باب التمتع قوله: أفاد أنه يفعل 

 هـ. ا .ما يفعله احلالل, فيطوف بالبيت ما بدى له, ويعتمر قبل احلج

  .حلقوه باملكيع ألهنم أومنع بعض الفقها  تكرار العمرة للمتمتِّ 

  :وبناء عىل ذلك

ع ع, وإن اقتص عىل عمرة التمت  فال حرج من تكرار العمرة للمتمتِّ 

 .كان هو األوىل خروجًا من اخلالف بني الفقها  ,فقط وأكثر من الطواف

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 
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عووًا, وبعوود اونتهوواء موون عارتوو  هووو : أحوورم إنسووان متات12ِّالسووؤال

 ك علي  شيء؟عاشر  األلواج, تهل درتتَّولو ت  عاشرها م

ي متمتِّعًا لتمت عه بعد متام عمرته بالنسا  والطيب املتمتِّع سمِّ اجلواب: 

وغريمها مما ال جيوز للمحرم, هذا إذا مل يسق اهلدي معه, أما من ساق معه 

رم يوم الرتوية أو قبله للحجثم , اهلدي فال يل  من إحرام العمرة كام  ي 

  .هل مكةيرم أ

  :وبناء عىل ذلك

فإذا كان املحرم متمتِّعًا وساق معه اهلدي, فال جيوز له أن يعاش 

, هذا عند احلنفية واحلنابلة, وعند بعد االنتها  من العمرة زوجته

  .له أن يعاش زوجتهاملالكية والشافعية 

وال يش  بعد أدا  العمرة أما إذا مل يسق اهلدي فله أن يعاش أهله 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. .عند مجهور الفقها  عليه

بالعار  تطا  وسعى ومل حيل , وأحورم بعاور     : ة ل أحرم13السؤال

 العارتني؟ ل منرانية, تاا ا درتتك علي ؟ وكي  دتحلَّ

 ,إال احللق من أحرم بالعمرة وطاف وسعى ومل يبق عليه: اجلواب

 وعليه دم ألنه ,أن يرفضها وال جيوز له ,لزمته الثانية ,فأحرم بعمرة ثانية

, وإن حلق , واجلمع بني إحرامني لعمرتني مكروه حتريامً مجع بني إحرامني

بسبب جنايته عىل  للعمرة األوىل قبل الفراغ من العمرة الثانية لزمه دم آخر

  .إحرام العمرة الثانية
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وصح   ,الثانية فال يلزمه يش  أما إذا حلق بعد الفراغ من العمرة

  .باحللق من العمرتني لهحتل  

  :وبناء عىل ذلك

ألنه  ,يرتتب عىل من أحرم بالعمرة الثانية قبل احللق لألوىل دم فإنه

هذا, واهلل  .ل بعد طوافه وسعيه للعمرة الثانيةويتحل  , مجع بني إحرامني

 . تعاىل أعلم

: أحرم إنسان قاةنًا و بوإ قبول الطووا , وأكول مون حلوم       12السؤال

 اادي؟من  حب ؟ وهل جيول أن دهكل  , تهل صإَّيااد

 ھھہہہہ﴿يقول اهلل تعاىل: اجلواب: 

﴾ڭڭۓۓےےھھ

. وقال مجهور الفقها  بأنه ال جيوز للقارن أن يذبح هديه إال [19-11]احلج: 

يف أيام النحر الثالثة, يعني إما يف اليوم العاش أو احلادي عرش أو الثاين 

 ح هديه قبل هذا الوقت. عرش, وال جيوز له أن يذب

وخالف يف ذلك السادة الشافعية وقالوا بجواز ذبح دم القارن بعد  

  .اإلحرام بالقران

أما بالنسبة لألكل من هدي التمتع والقران فقد ذهب مجهور الفقها  

ح  ,رانما عدا الشافعية إىل جواز األكل من هدي التمتع والق   بل رص 

  .وجيوز أن يطعم الغني منها ,أن يأكل منهاللمهدي  ستحب  ياحلنفية بأنه 
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  .منها ئاً هدي أن يأكل شيقالوا: ال جيوز للم  فأما السادة الشافعية 

  :وبناء عىل ذلك

فعند مجهور الفقها  هذا الذبح ليس صحيحًا وجيب عليه أن يعيده, 

  .رانعند السادة الشافعية ما دام أنه ذبحه بعد إحرامه بالق   وصح  

من حلم هذا اهلدي فجائز عند اجلمهور خالفًا للسادة  وأما األكل

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .الشافعية

ع بعوض الوةروة بواحلف    : ة ل أوصى باحلف عنو , تتوربَّ  15السؤال

 عن , تهل جيزم هذا عن املتوتى املوصي باحلف؟

ذكر فقها  احلنفية من شوط صحة احلج عن الغري أن اجلواب: 

باحلج عنه, وأن تكون النفقة من ماله, كل ها أو يكون امليت قد أوىص 

ة امليت إن مل يكن  ثه تربأ ذم  ع الوارث باحلج عن مورِّ ها, لكن إذا ترب  أكثر 

  .أوىص باإلحجاج عنه إن شا  اهلل تعاىل

 :جا  يف الدر املختار وحاشية ابن عابدين: )وبرشط األمر به, أي

إذنه, إال إذا حج  أو أحج  الوارث عن  باحلجِّ عنه, فال جيوز حج  الغري بغري

ثه, لوجود األمر داللة(.   مورِّ

باحلج, فال جيوز حج  غريه  :وجا  يف موضع آخر: )الرابع: األمر, أي

ع  :بغري أمره إن أوىص به, أي رج  عنه فتطو  باحلجِّ عنه, فإنه إن أوىص بأن ي 

ه, وإن فتطوع عنه  أوىص بحج   ؛عنه أجنبي أو وارث مل جيز رجل مل جيحز 
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ل مقصوده وهو ثواب اإلنفاق, لكن لو حج  عنه  أمره امليت, ألنه مل يص 

  .ابنه لريجع يف الرتكة جاز إن مل يقل من مايل(

  :وبناء عىل ذلك

رج  عنه من ماله, وال جيزئ عنه   فام دام أوىص باحلج عنه فيجب أن ي 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .تركتهالتربع من بعض ورثته إال إذا نوى الرجوع يف 

: ة وول أةاد احلووف, ولوواول امليقووا  بوودون إحوورام, وهووو      16السووؤال

تقري و ميلك قياة الدم, تاا ا درتتك عليو ؟ وهخور أحورم    

بوواحلف وعاشوور لو توو  قبوول الوقووو  بعرتووة وهووو كووذلك      

 تقري و ميلك قياة دم اجلزاء تاا ا درتتك علي ؟

عىل اإلحرام جتب عىل املخالف, ولكن دما  اجلنايات  إن  اجلواب: 

ته إىل أن جيد قيمة الدم, وال ينتقل إىل الصيام, ليس عىل الفور, وهي يف ذم  

  .فإن مل جيد فعليه بالتوبة واالستغفار

وأما بالنسبة ملن جتاوز امليقات بدون إحرام فيجب عليه أن يرجع إىل 

م منه, فإن مل يرجع وجب عليه الدم, فإن كان فقريًا ينتظر  امليقات لي حر 

  .حتى جيد قيمة الدم, وإال فعليه بالتوبة واالستغفار يف سائر األحوال

واإلغام  واإلكراه والنوم  نجا  يف ردِّ املحتار: )وأما اخلطأ والنسيا

التخيري, ولو ارتكب  وعدم القدرة عىل الكفارة فليست بأعذار يف حقِّ 

أو الصدقة, فال جيوز عن الدم طعام , املحظور بغري عذر فواجبه الدم عيناً 
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 .ته(ر عليه ذلك بقي يف ذم  وال صيام, وال عن الصدقة صيام؛ فإن تعذ  

فقد من عاش زوجته بعد إحرامه باحلج وقبل الوقوف بعرفة  وأما

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .بطل حجه, ولزمه االستمرار فيه, ثم قضاؤه

غوريه بوهداء العاور  عنو       هل جيول لإلنسان أن دوك ل: 17السؤال

وهل جيول أن دعتار مر  واحود  عون   وهو على قيد احليا ؟ 

 ؟أكثر من ش ض ودهك روابها للجايع

إذا كان اإلنسان مريضًا أو عاجزًا عن أدا  العمرة, فإنه اجلواب: 

ل عنه آخر يف أدا  العمرة عنه, فيقول له: وكلتك أن تؤدي عني يوكِّ 

له, فيقول: اإلحرام بالعمرة بالنية عن موكِّ العمرة, ويقوم الوكيل عند 

  .أحرمت هلل تعاىل بالعمرة عن فالن, وهكذا يف سائر أركان العمرة

كام أنه جيوز أن يعتمر عن نفسه, وهيدي ثواب العمرة ألكثر من 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .شخص إن شا  اهلل تعاىل

 : أدهاا أتضل حف املفرد أم حف القاةن؟11السؤال

ز أدا  احلج جوا فق الفقها  وسائر األئمة والعلام  عىلات  واب: اجل

أنواع  ولكن اختلفوا يف أيِّ  .عًا أو قارناً فردًا أو متمتِّ وجه من الوجوه م بأيِّ 

 احلج أفضل؟

وذلك  .ذهب املالكية والشافعية إىل أن اإلفراد باحلج أفضل أوالً:

صىل اهلل  اهلل رسول مع خرجناحلديث السيدة عائشة ريض اهلل عنها: )
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ن ان م  فر  ,الوداع ةحج   عامعليه وعىل آله وصحبه وسلم  ل   مر  ور  ,بعمرة أرهر
 ان م 

 ور  ,وعمرة ةبحج   أهل   من
صىل اهلل  اهلل رسول وأهل   ,باحلجِّ  أهل   من ان م 

. وقد صح  رواه البخاري ومسلم (باحلجِّ عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

ريض اهلل عنهم مجيعًا أن النبي صىل اهلل عليه وعىل  جابر وابن عباسعن 

 آله وصحبه وسلم أفرد باحلج. 

ع أفضل, وذلك حلديث سيدنا جابر ذهب احلنابلة إىل أن التمت  ثانيًا: 

 لو»: قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم, أن النبي ريض اهلل عنه

 فمن ,عمرة علتهاوج ,اهلدي أسق مل استدبرت ما أمري من استقبلت أين

ل   هدي معه ليس منكم كان يرح    .مسلم رواه «عمرة وليجعلها ,فلح

: ذهب احلنفية إىل أن القران أفضل من اإلفراد والتمتع, حلديث ثالثاً 

صىل اهلل عليه وعىل آله  النبي سمعتسيدنا عمر ريض اهلل عنه قال: 

 صلِّ : فقال ريب من آٍت  الليلة أتاين»: يقول العقيق بواديوصحبه وسلم 

ج   يف عمرة: وق لح  ,املبارك الوادي هذا يف   .البخاري رواه «ةحر

  :وبناء عىل ذلك

مذهب له دليله إىل ما ذهب إليه, ولذلك أقول: األمر يرجع  فكل  

فلينظر ما هو األيرس عليه واألقرب لتحصيل خشوعه  ,إىل احلاج

شق ولو كان وحضوره, فذلك مقصود عظيم, وليس املقصود أن ختتار األ

 عىل حساب اخلشوع واحلضور مع اهلل تعاىل أثنا  أدا  هذا الركن العظيم. 

وإين أسأل اهلل تعاىل أن يكرمنا بزيارة احلرمني الرشيفني عىل أحسن 
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 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .نا عز وجلحال يرضاها لنا رب  

ظفور أو شوعر    ما كفاة  حمظوةا  العار  مون قوضِّ  : 19السؤال

 ؟س خميط؟ هل علي  دم أو صيام أو صدقةأو لب

موضع من مواضع اجلسم أو شعر  إزالة الشعر من أيِّ  إن  اجلواب: 

م, وكذلك إزالة الظفر بتقليم أو  الرأس ولو شعرة واحدة حترم عىل امل حر 

  .حرم لبس املخيطغريه, وكذلك يرم عىل امل  

  :وبناء عليه

اإلحرام هنارًا كاماًل أو ليلة فمن لبس شيئًا من األلبسة املحظورة يف 

  .من يوم أو ليلة فعليه صدقة كاملة, وجب عليه الدم, وإن كان أقل  

ومن حلق ربع شعر الرأس أو اللحية أو البدن فيجب عليه الدم, 

  .وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة

ا يف جملس واحد وجبت عليه ذا قص  أظفار يديه ورجليه مجيعهوإ

 .أظفار يد واحدة أو رجل واحدة جتب عليه شاة ا قص  شاة, وكذلك إذ

وإن قص  أقل  من مخسة أظفار من يد واحدة, أو مخسة متفرقة من أظفاره 

 . هذا, واهلل تعاىل أعلم. , بمقدار صدقة الفطرظفر جتب عليه صدقة لكلِّ 

ة ل  هك ألداء العاور , تسواع أحود العلاواء دقوول:      : 21السؤال

دعتاوور موور  أخوورى وحيوورم موون التنعوويم,   إنوو  و جيووول لوو  أن

ألن اإلحوووورام ألهوووول الشووووام و دكووووون إو موووون امليقووووا  )هبوووواة 
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 علي(, تهل هذا الكالم صحيإ؟

ـ سوا  أكان من أهلها أم ال ـ  املكي   أمجع الفقها  عىل أن  اجلواب: 

ليجمع يف النسك بني  لِّ , ثم يرم من احل  ال بد  له من اخلروج إىل احللِّ 

  .واحلرم لِّ احل  

يف الشامل الغريب من مكة املكرمة, وهو حد   والتنعيم موضع يف احللِّ 

احلرم من جهة املدينة املنورة, وسمي التنعيم هبذا االسم ألن اجلبل الذي 

عن يمني الداخل يقال له: ناعم, والذي عن اليسار يقال له: منعم, أو 

  .والوادي نعامن ,نعيم

  :لالعتامر لِّ بقاع احل  واختلف الفقها  يف أفضل 

فذهب املالكية ومجهور الشافعية وهو أحد الوجهني عند احلنابلة إىل 

إلحرام العمرة اجلعرانة, ثم يليها يف  أفضل البقاع من أطراف احللِّ  أن  

  .الفضل التنعيم

وذهب احلنفية واحلنابلة يف وجه وبعض الشافعية إىل أن أفضل 

النبي صىل اهلل عليه وعىل  م منه أفضل, ألن  التنعيم, فاإلحرا جهات احللِّ 

آله وصحبه وسلم أمر عبد الرمحن بن أيب بكر ريض اهلل عنه بأن يذهب 

  .بأخته السيدة عائشة ريض اهلل عنها إىل التنعيم لتحرم منه

  :وبناء عىل ذلك

, واإلحرام منه للعمرة لِّ فال خالف بني الفقها  يف أن التنعيم من احل  

 فاق ملن كان من أهل مكة أو من يف حكمهم. هذا, واهلل تعاىل أعلم. جائز باالت
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و موون أ ووول أداء  ووووو وأمووي معنووا   وووو: أةدوود السوووفر مووع لوج أخوويت    21السووؤال 

 مناسك العار , تهل لوج أخيت من حماةمي ألن  و حيل لي؟

ال »النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: أوالً:  اجلواب:

رأة إال ومعها ذو حمرم, وال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم, رجل بام خيلون  

ة, وإين اكتتبت فقام رجل, فقال: يا رسول اهلل, إن امرأيت خرجت حاج  

ج  مع امرأتك رواه مسلم عن أنس  «يف غزوة كذا وكذا, فقال: انطلق فح 

  .ريض اهلل عنهام

م عىل أخت زوجته حرمة مؤقتة وليثانيًا:  ست زوج األخت حمر 

ڭۓۓےےھھ﴿دائمة, وذلك لقوله تعاىل: 

ج من أخت زوجته بعد وفاة  .[14]النسا :  ﴾ڭ وجيوز للرجل أن يتزو 

رمة مؤب دة, وذلك لقوله  مة ح  زوجته أو بعد طالقها, أما أم  الزوجة فهي حمر 

مات حرمة مؤبدة:   . [14]النسا : ﴾گگ﴿تعاىل يف آية املحر 

  :وبناء عىل ذلك

تة, والسفر معه ال زوف مًا حرمة مؤب دة, بل مؤق  ج األخت ليس حمر 

فاحلج والعمرة  ,حرمة مؤبدةجيوز شعًا, واملرأة إن مل جتد زوجًا أو حمرمًا 

ڭۓۓےےھھ﴿فرضًا عليها, لقوله تعاىل:  اليس

ومن شوط االستطاعة للمرأة وجود حمرم  .[91عمران: ]آل﴾ڭڭ

 عاىل أعلم. أو زوج. هذا, واهلل ت
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  أحرموووت بوووالعار  واشووورتعت يف إحرامهوووا أنَّ    أ: امووور22السوووؤال

حلَّهووا يف املكووان الووذي حتووبس تيوو , و اءتهووا حيضووتها ومل     

وامورأ  رانيوة    ك عليهوا؟ تتاكن من أداء العاور , تاوا ا درتتَّو   

اشرتعت هذا الشر ط, وحاضت بعد الطوا  وقبل السعي, 

 ك عليها؟تاا ا درتتَّ

االشرتاط يف اإلحرام هو أن يقول املحرم عند  اجلواب: أوالً:

اإلحرام: )إين أريد احلج( مثاًل, أو )العمرة, فإن حبسني حابس فمحلِّ 

  .حيث حبستني(

  :وقد اختلف الفقها  يف مرشوعية هذا الرشط

فذهب الشافعية إىل صحة االشرتاط, وأنه يفيد إباحة التحل ل من 

  .فإذا مل يشرتط مل جيز له التحل لاإلحرام عند وجود احلابس كاملرض, 

ثم إن اشرتط يف التحل ل أن يكون مع اهلدي وجب اهلدي, وإن مل 

  .يشرتط فال هدي عليه

وهذا مذهب احلنابلة كذلك, بل قالوا: يستحب  ملن أحرم بنسك 

حج أو عمرة أن يشرتط عند إحرامه, فإذا أحل  عند وجود عائق فال دم 

  .عليه وال صوم

ند السادة احلنفية واملالكية فاالشرتاط غري جائز, وال يفيد يف أما ع

  .التحل ل عند حصول املانع

ذكر الفقها  من سنن السعي الطهارة من احلدث األكرب  ثانيًا:
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واألصغر والنجاسة, فلو سعى املعتمر أو احلاج وهو حمدث حدثًا أكرب أو 

آله وصحبه وسلم: أصغر صح  سعيه, لقول النبي صىل اهلل عليه وعىل 

رواه  «, غري أن ال تطويف بالبيت حتى تطهريافعل كام يفعل احلاج  »

  ., وهذا احلديث يدل  داللة رصية عىل جواز السعي بغري طهارةالبخاري

  :وبناء عىل ذلك

فاملرأة التي أحرمت واشرتطت إن حبسها حابس فمحل ها حيث 

تحل ل من تفلها أن  ,ا  العمرةن من أدحبسها, وجا هتا حيضتها ومل تتمك  

  .وال يش  عليها عند السادة الشافعية واحلنابلة ,العمرة

أما املرأة الثانية التي اشرتطت وحاضت بعد الطواف وقبل السعي, 

عىل نفسها, وال يش  عليها  فلها أن تسعى وهي حائض, بعد أن تشد  

هذا, واهلل  .بإمجاع الفقها , ألن الطهارة شط يف الطواف دون السعي

 تعاىل أعلم. 

هووول جيوووول للاووورأ  الطووووا  أو السوووعي وهوووي حتاووول   : 23السوووؤال

 عفلها الرضيع إ ا كان عاره سنة؟

اشرتط الفقها  لصحة الطواف الطهارة من احلدث اجلواب: 

  .األصغر واألكرب, وطهارة املكان, وطهارة الثوب

  :وبناء عىل ذلك

وعىل ثوبه أو بدنه  بنفسه,إذا كان الصغري الذي حتمله ال يستمسك 
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فال جيوز محله أثنا  الطواف, ألهنا تعترب يف هذا احلال حاملة  نجاسة,

وليس عليه نجاسة وأما إذا كان يستمسك بنفسه  .للنجاسة, وهذا ال جيوز

 . هذا, واهلل تعاىل أعلم. فطوافها صحيح, وال تعترب حاملة للنجاسة

توووع نفقوووة احلوووف هووول جيوووك علوووى الوووزوج املسوووتطيع د: 22السوووؤال

 ؟لزو ت  علاًا أن لو ت  قلك نفقة احلف

 احلج عبادة خوطب هبا الرجال والنسا  مجيعًا بقوله عز  اجلواب: 

, [91عمران: ]آل﴾ڭڭڭۓۓےےھھ﴿وجل: 

فمن استطاع من الرجال ومن النسا , وملك زادًا وراحلة تبلِّغه بيت اهلل 

  .احلرام وجب عليه أن يج

ها حتى جيعلها وال جيب عىل  الزوج أن يعطي لزوجته نفقة حجِّ

مستطيعة, سوا  كانت غنية أم فقرية, ألن الواجب الذي عليه هو الطعام 

  .والرشاب والكسا  والسكنى

  :وبناء عىل ذلك

فال جيب عىل الزوج دفع نفقة احلج لزوجته, ولكن من باب الودِّ 

واملحبة بينهام إذا كان  والوفا  وحسن املعاشة, ولدوام األلفة واملودة

 .ة أم فقريةالزوج قادرًا عىل إحجاج زوجته فليفعل ذلك, سوا  كانت غني  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 
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: ة ل أحرم بالعار  وهو واضع شعرًا اصطناعيًا على 25السؤال

 ةأس , تهل من حرج علي  يف  لك؟

وصحبه ورد عن سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله اجلواب: 

 «لعن اهلل الواصلة واملستوصلة والواشمة واملستوشمة»وسلم أنه قال: 

مع العلم بأن الزينة والتحل  ؛أمحد عن أيب هريرة ريض اهلل عنه رواه اإلمام

: من طبيعة املرأة ألهنا تنشأ عىل ذلك, عىل عكس الرجال, قال تعاىل

ف:  ﴾ھھھھہہہہۀ﴿ خر    .[21]الز 

  .الرجل من باب أوىل وأوىل يف حقِّ املرأة ففي حقِّ فإذا كان هذا 

  :وبناء عىل ذلك

يرم عىل الرجل لبس هذه الباروكة )الشعر االصطناعي( ألنه  أوالً:

م عىل املرأة, فعىل الرجل من باب أوىل وأوىل   .حمر 

سل, فيجب نزعها تعترب هذه الباروكة طبقة عازلة أثنا  الغ   ثانيًا:

سل وأ   .حتى يصل املا  إىل الرأسكذلك ثنا  الوضو  أثنا  الغ 

إذا أحرم باحلج أو العمرة وهو البس هذه الباروكة أكثر الليل  ثالثًا:

هذا,  ., وإن كان أقل من يوم وليلة فعليه صدقةأو النهار وجب عليه الدم

 واهلل تعاىل أعلم. 

: علوويَّ ددووون كووثري  وأةدوود الووذهاب إىل العاوور , تهوول     26السووؤال

 ليَّ استئذان الدائنني؟جيك ع
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ًة ـ حل  أجلها ـ فال جيوز الذهاب إىل اجلواب:  إذا كانت الديون حال 

  .العمرة إال بعد استئذان الدائنني

ة األجل وبوسع املدين سداد الديون  ,أما إذا كانت الديون غري حال 

د ن ولك ,فال جيب عليه أن يستأذن الدائنني ,املرتتبة عليه يف وقتها املحد 

  .يسن  له هذا

  :وبناء عىل ذلك

فأنا أنصحك بسداد ديونك, وهذا أوىل من أدا  العمرة إذا كانت 

ة, وترتك وفا   نافلة, وأما إذا كانت عمرتك هي األوىل, وديونك غري حال 

إذا انتهى أجلك, فال حرج من ذهابك للعمرة بدون استئذان, أما إذا 

ة فال جيوز السفر لل هذا,  .عمرة إال بعد استئذان الدائننيكانت ديونك حال 

 واهلل تعاىل أعلم. 

: إنسوووان أحووورم بوووالعار  وقبووول أداء مناسوووك العاووور     27السوووؤال

 عاشر لو ت , تاا ا درتتك علي ؟

من عاش زوجته بعد اإلحرام بنسك العمرة وقبل االنتها  اجلواب: 

م يقيض من مناسكها فقد أفسدها, ووجب عليه أن يتم  العمرة الفاسدة, ث

  .العمرة بعد ذلك, هذا عند مجهور الفقها 

وجيب عليه ذبح شاة عند مجهور الفقها , وذبح بدنة عند الشافعية 

  .ويوزع اللحم عىل فقرا  ومساكني احلرم
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  :وبناء عىل ذلك

  .وجب عىل هذا املعتمر إمتام عمرته الفاسدة, ثم قضاؤهاأوالً: 

ا عىل فقرا  ومساكني احلرم, وجب عليه ذبح شاة ويوزع حلمهثانيًا: 

ل أحدًا برشا  الشاة  وهي يف ذمته, فإن عاد إىل بلده وجب عليه أن يوكِّ

  .وذبحها وتوزيعها يف احلرم

ته عند مجهور الفقها  حتى يملك وإن كان فقريًا فهي دين يف ذم  

ثمنها, وعند السادة املالكية إن كان فقريًا ال يملك ثمن الشاة يصوم عرشة 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .أيام

وهووو  ,: ة وول لوواول امليقووا  يف الوورب قاصوودًا بلوود   وود 21السووؤال

غووري نوواٍو اإلحوورام بعاوور , رووم بوودا لوو  أن دووؤدي العاوور , تاوون 

 أدن دكون إحرام ؟

األصل ملن أراد دخول مكة املكرمة ألدا  نسك احلج أو اجلواب: 

ذا قصد غري مكة وجتاوز العمرة أن ال يتجاوز امليقات إال بإحرام, أما إ

  .امليقات فمن الطبيعي أنه ال يرم

فإذا خطر يف باله أدا  نسك احلج أو العمرة بعد أن جتاوز امليقات 

وهو يف األصل مل ينو أدا  نسك احلج أو العمرة ـ فميقاته من حيث هو  ـ

  .موجود, وال يلزمه أن يرجع إىل امليقات لإلحرام منه

  :وبناء عىل ذلك

ام هذا الرجل قاصدًا جدة ومل يقصد أدا  نسك العمرة, فال فام د
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جيب عليه اإلحرام من امليقات, وإذا بدا له أدا  العمرة بعد جماوزة امليقات 

م من املكان الذي هو فيه وال يش  عليه, وإن رجع إىل  امليقات في حر 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .إن شا  اهلل تعاىل وأحرم منه فال حرج عليه

 

** ** ** 
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إنوووون أمجووووع موووواًو أل وووول الووووزواج, تهوووول لووووك علوووويَّ   : 1السووووؤال

األضوووحية؟ علاوووًا أنووون أتوقوووع أن أملوووك دووووم العيووود مووواًو   

لائوودًا عوون حوووائجي األصوولية, وإنوون اآلن مقوويم يف اخللوويف  

ويف توورت  العيوود سووهكون يف سوووةدا, تهوول جيووول أن أوكوول       

بإ عووووون األضوووووحية يف اخللووووويف, ألن سوووووعر   ش اوووووًا ليوووووذ 

 األضحية هناك أقل من سعرها يف سوةدا؟

ثالثة أقسم »: يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: اجلواب

فاحفظوه, قال: ما نقص مال عبد من صدقة,  ثكم حديثاً , وأحدِّ عليهن  

اً وال ظ   باب  , وال فتح عبدلم عبد مظلمة فصرب عليها إال زاده اهلل عز 

أمحد والرتمذي وقال: اإلمام رواه  «مسألة إال فتح اهلل عليه باب فقر

  .حديث حسن صحيح

فام دمت مالكًا للنصاب فيجب عليك أن تؤدي زكاته إذا حال عليه 

احلول, ولو كنت جتمعه من أجل الزواج, وإذا جا  يوم النحر وأنت 

صديقًا مالك للنصاب وجبت عليك األضحية ولن ينقص مالك, وذلك ت

لسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم الذي أقسم بأن 

حئجئیییی﴿الصدقة ال تنقص املال, ولقوله تعاىل: 

  .[49]سبأ: ﴾جبيئىئ
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  :جا  يف إعانة الطالبني لإلمام الدمياطي

وجيوز التوكيل يف شا  األضحية والعقيقة, ويف ذبحها, ولو ببلد 

ح أئمتنا بجواز توكيل من غري بلد املضحي و العاق كام أطلقوه, فقد رص 

حتل  ذبيحته يف ذبح األضحية, ورصحوا بجواز التوكيل أو الوصية يف 

م وذبحها, وأنه يستحب  حضور املضحي أضحيته, وال جيب   .شا  الن عر

وقد كان عليه الصالة والسالم يبعث اهلدي من املدينة يذبح له 

قالت عائشة ريض اهلل عنها: )أنا فتلت قالئد بمكة, ففي الصحيحني: 

دها م قل  ث, هدي رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بيدي  

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بيديه, ثم بعث هبا مع 

د هدي رسول اهلل صىل اهلل عليه ئويف رواية: )لقد كنت أفتل قال .أيب(

 لم فيبعث هديه إىل الكعبة(. وعىل آله وصحبه وس

  :وبناء عىل ذلك

فاألضحية واجبة عليك يوم النحر إذا كنت مالكًا للنصاب, وال حرج 

من توكيل شخص مسلم يف ذبح األضحية عنك أينام كان, وإن كان األوىل 

أن تشهد أنت أضحيتك, ألنه ي غفر للمضحي بأول قطرة تقطر من دمها, كام 

ه الطرباين واحلاكم عن عمران بن حصني ريض جا  يف احلديث الذي روا

يا فاطمة, »اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

ذنب  ل قطرة من دمها كل  قومي فاشهدي أضحيتك, فإنه يغفر لك بأو  

العاملني, ال شيك  صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل ربِّ  عملتيه, وقويل: إن  
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, قال عمران: يا رسول اهلل, هذا لك «أمرت وأنا من املسلمني له, وبذلك

بل »ة؟ قال:  عام  ة, فأهل ذاك أنتم, أو للمسلمنيوألهل بيتك خاص  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. .«ةللمسلمني عام  

: ة ل اشرتى شا  للتضحية بها, ولكن قبول دووم النحور    2السؤال

 و؟ أن دذحبها أضحية أم تهل داإُّ ,تقئت عينها

جا  يف بدائع الصنائع: )ولو اشرتى أضحية وهي اجلواب: 

أو قطعت أذهنا كلها أو أليتها أو  ,ثم أعورت عنده وهو موس ,صحيحة

 ال جتزي عنه, وعليه مكاهنا ,أو انكرست رجلها فلم تستطع أن متيش ,ذنبها

 بخالف الفقري(. ,ان ـأخرى, ملا بي  

  :وبناء عىل ذلك

وعليه أن  ,لألضحية يًا فهذه الشاة ال تصح  فإذا كان الرجل غن

هذا, واهلل  .يشرتي غريها, أما إذا كان الرجل فقريًا فإن هذه الشاة جتزئه

 تعاىل أعلم. 

: اتفقت مع إخوتي علوى شوراء بقور  ليضوحية, وواحود      3السؤال

مووون إخووووتي ةلقووو  اهلل تعووواىل مولوووودًا ودردووود أن جيعووول لووو       

 ا يف البقر ؟عقيقة, تهل جيول أن نشرك  معن

البقرة أو البدنة جتزئ عن سبعة فقط ال أكثر, وذلك حلديث اجلواب: 

: )نحرنا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله  جابر ريض اهلل عنه قرالر
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  .وصحبه وسلم عام احلديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة( رواه مسلم

جلميع يريد ومن شوط الرشكة يف البقرة أو البدنة أن يكون ا

ب إىل اهلل تعاىل بإراقة الدم, فإذا اشرتك سبعة فال بد  أن يكون كل  التقر  

واحد منهم مريدًا للقربة وإن اختلف نوعها, كام لو أراد واحد منهم 

ران, وآخر كفارة احللف,  التضحية, وآخر هدي املتعة, وآخر هدي الق 

, وسابع عن عقيقة وآخر كفارة عن ترك امليقات, وآخر عن هدي التطوع

  .أجزأهتم البدنة أو البقرة

أما إذا أراد أحدهم سبعها ليأكله أو يبيعه فال جتزئ عن اآلخرين 

  .الذين أرادوا القربة

  :وبناء عىل ذلك

فال حرج من إشاك أخيك مريد العقيقة عن ولده يف البقرة برشط 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .أن ال يزيد عددكم عن سبعة

: تويف ة ل وكان قد أوصى وةرت  بذبإ أضحية عن , تهل 2لالسؤا

 جيول أن ِدشَرك املتوتى يف أضحية بقر  مع مضحني أحياء؟

يف األضحية أن تكون أسمن وأعظم بدنًا من  يستحب  اجلواب: 

﴾ڦڦڦڤڤڤڤٹ﴿غريها, لقوله تعاىل: 

 ة. ومن تعظيمها أن خيتارها صاحبها عظيمة البدن سمين .[41]احلج: 

وإذا اختار التضحية بالشياه فأفضلها الكبش األقرن املوجو  
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ب ع البقرة, بل أفضل  )املخيص(, ولذلك قال احلنفية: الشاة أفضل من س 

  .من البقرة إن استوتا يف القيمة ومقدار اللحم

والشاة جتزئ عن واحد, والبدنة والبقرة كل  منهام عن سبعة, حلديث 

)نحرنا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله جابر ريض اهلل عنه قال: 

  .وصحبه وسلم عام احلديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة( رواه مسلم

  :وبناء عليه

برح شاٌة عن املتوىف, فإن أ شك يف بقرة أو  فاألفضل عند احلنفية أن ت ذح

رتم بدنة فال حرج يف ذلك إن شا  اهلل تعاىل, إال إذا عني  املتوىف شي ئًا فإنه حت 

ذ كام طلب نرف   هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .وصيت ه وت 

حكوم حلو  الشوعر     اوا أكرمن اهلل عز و ول ببنوتني, ت  : 5السؤال

للووووذكوة تقووووط أم للووووذكوة   ووهوووول هووووق بولنوووو , والتاوووودُّ

 واإلناث؟ وكذلك بالنسبة للعقيقة.  

اهلل العقيقة سنة عند أكثر الفقها , وذلك لقول النبي صىل اجلواب: 

الغالم مرهتن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع »عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

وذهب  .رواه الرتمذي عن سمرة ريض اهلل عنه« ق رأسهلر ى وي  ويسم  

مجهور الفقها  إىل أن األنثى ترشع العقيقة عنها كام ترشع عن الذكر, للذكر 

ز الكع ثشاتان ولألنثى شاة, للحدي رح ة ريض اهلل عنها بي  الرشيف: عن أم ك 

قالت: سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول: 
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 رواه اإلمام أمحد. « عن الغالم شاتان مكافئتان, وعن اجلارية شاة»

أن تكون يف اليوم السابع من والدته, ويوم الوالدة يسب  ويستحب  

  .يوم الذي يليهامن السبعة, وال حتسب الليلة إن ولد لياًل بل يسب ال

أما بالنسبة حللق شعر رأس املولود فذهب مجهور الفقها  إىل 

استحبابه ويكون ذلك يف اليوم السابع, وال فرق بني الذكر واألنثى عند 

  .املالكية والشافعية

ق بزنة شعره ذهبًا أو فضة, وذلك لقوله صىل أن يتصد   ويستحب  

يا فاطمة »ريض اهلل عنها: اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم لفاطمة 

نرة شعره فضة, قال: فوزنته فكان وزنه درمهاً احلقي رأسه وتصد   أو  قي بز 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .رواه الرتمذي «بعض درهم

د تورك التسواية قبول    : أةاد أحدهم أن دوذبإ شوا , تتعاَّو   6السؤال

بو وب التسواية, تقوال:    الذبإ, تذكَّره بعض احلاضردن

 ليسووت وا بووة, تووذحبها بوودون تسوواية, تهوول حيوولُّ  التسوواية 

 أكل هذه الذبيحة؟

ذكر الفقها  شوطًا للذابح من مجلتها وجوب التسمية عند اجلواب: 

ڌڍڍڇڇر والقدرة, وذلك لقوله تعاىل: ﴿الذبح عند التذك  

فمن ترك التسمية عمدًا وهو  .[212]األنعام: ﴾ڈڈڎڎڌ

ى مرتوك التسمية فسقًا. قادر عليها فال تؤكل ذبيحته   ألن اهلل تعاىل سم 
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أما إذا ترك التسمية ناسيًا فذبيحته تؤكل, وذلك لقول النبي صىل اهلل 

حني  يأن يسمِّ  فإن نيس ,املسلم يكفيه اسمه»عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

عن ابن عباس ريض  يرواه البيهق «وليذكر اسم اهلل ثم ليأكل يذبح فليسمِّ 

  .اهلل عنه

هذا عند مجهور الفقها  من احلنفية واملالكية واحلنابلة, أما عند السادة 

وهي كذلك عند بعض املالكية ويف  ,ةالشافعية فالتسمية عند الذبح مستحب  

رواية عن اإلمام أمحد, وذلك ملا أخرج البخاري عن هشام بن عروة ريض 

رر اسم  اهلل من األعراب  كانوا يأتونا بلحم, ال ند أن ناساً  :اهلل عنه
ك  ري أذ 

عليه, أم ال ؟ فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

ل وا» وكانوا حديثي عهد بالكفر, فلو كانت  .«اذكروا اسم اهلل عليه وك 

 التسمية شطًا عند الذبح ملا حل ت الذبيحة مع الشك يف وجودها. 

  :وبناء عىل ذلك

ا الرجل ال تؤكل ألنه كان قادرًا عىل فعند مجهور الفقها  ذبيحة هذ

  .ةالتسمية مستحب   التسمية وذاكرًا هلا, وعند الشافعية تؤكل ألن  

ر  ولكن   كِّ األخذ بقول مجهور الفقها  أوىل, والالئق باملسلم إن ذ 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. .بالتسمية أن يستجيب وال يمتنع

يذبإ بقوور , تهوول  ة وول نووذة إن أكرموو  اهلل بولوود تسوو    : 7السووؤال

 لك علي  النية عند الذبإ؟
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ذهب مجهور الفقها  إىل اشرتاط نية التذكية الرشعية عند اجلواب: 

ة التذكية الرشعية عند أكله, فمن ترك ني   ذبح احليوان املأكول حتى يل  

  .الذبح وقصد جمرد موهتا فإن ذبيحته ال تؤكل

  :وبناء عىل ذلك

البقرة أن ينوي تذكية البقرة تذكية فيجب عىل الناذر عند ذبح  

  .فظ هبا باللسان سنةها القلب والتل  ة حمل  أكلها, والني   شعية, حتى يل  

فيه بأن الناذر عندما ذبح البقرة هو مستحض نية الوفا   ومما ال شك  

بالنذر ونية التذكية الرشعية, وال يقصد من ذبحها جمرد موهتا, ألن العاقل 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ال يقصد هذا

 

** ** ** 
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وصوحب    الن  صولى اهلل عليو  وعلوى هلو      : هل صحيإ أن1َّالسؤال

 ج امرأ  كتابية؟وسلم تزوَّ

: من الصفات التي جيب أن تكون يف أمهات املؤمنني اإلسالم, اجلواب

مسلامت مؤمنات  ولذلك مل تكن واحدة من أمهات املؤمنني كتابية, بل كلهن  

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  قانتات تائبات عابدات, والنبي  

  .أشف وأكرم وأرفع من أن يضع نطفته الطاهرة يف رحم كافرة

وقد ورد يف احلديث الرشيف قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

ج إال أهل اجلنة إن  »وسلم:  ج أو أزوِّ رواه ابن عساكر  «اهلل أبى يل أن أتزو 

ج ج إىل أحد, وال أزوِّ سألت ريب أال أتزو  »يف تاريخ دمشق, ويف رواية: 

رواه الطرباين واحلاكم وقال:  «إليه إال كان معي يف اجلنة, فأعطاين ذلك

جاه, ووافقه الذهبي   .صحيح اإلسناد ومل خيرِّ

  :وبناء عليه

منات, وما ثبت فأمهات املؤمنني ريض اهلل عنهن  كلهن  مسلامت مؤ

ج كتابي ة, نعم لقد  أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم تزو 

ج النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم من السيدة صفية ريض  تزو 

اهلل عنها التي أصلها كتايب, وكذلك السيدة ريانة بنت زيد بن عمرو 

  هذا, واهلل تعاىل أعلم. .ريض اهلل عنها
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 : ما حكم عقد الزواج بوني العيوددن الفطور واألضوحى؟    2لسؤالا

 عقد لواج احملرم حبف أو عار ؟ وهل داإُّ

األيام  عقدر الزواج, والزواجر جائز شعًا يف كلِّ  إن  اجلواب: 

وقبل  ه,واألشهر, وال حرج يف إجرا  عقد الزواج قبل رمضان أو بعد

  .عيد األضحى, وكذلك الزواج

جون من الزواج قبل شهر رمضان بقليل خشية ولكن الناس يتحر  

الفطر يف هنار رمضان, وهذا من باب االحتياط, ألن الزوجني قد ال يملكان 

نفسيهام يف هنار رمضان, أما من كان يملك نفسه فال حرج يف زواجه قبل 

  .فضاًل عن أن يكون بني عيد الفطر واألضحى ,رمضان أو يف رمضان

أو عمرة, فقد ذكر الفقها  بأن  م بحج  حر  للم   أما عقد الزواج بالنسبة

ر    مًا بحج  من شوط صحة عقد الزواج أال  يكون أحد الزوجني أو الويل حم 

 وذلك حلديث النبيِّ  ,لكية واحلنابلةاوهذا عند الشافعية وامل ,أو عمرة

ال ينكح املحرم وال ينكح وال »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

أي لنفسه أو لغريه.  .مسلم عن عثامن بن عفان ريض اهلل عنه رواه «خيطب

ج غريه, والنهي ج أو يزوِّ أو عمرة أن يتزو   حرم بحج  رصيح للم   فهذا هنٌي 

عىل فساد املنهي عنه, وألن اإلحرام انقطاع للعبادة, والزواج سبيل  يدل  

 إىل املتعة فيتناىف مع اإلحرام, فيمنع أثنا ه. 

م ىل صحة عقد الزواج أثنا  اإلحرام, سوا  أكان املحر  وذهب احلنفية إ

جيوز نكاح امل حرم وإنكاحه, ولكن ال  :م الويل, أيأهو الزوج أم الزوجة 
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النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  بدليل أن   ,ليدخل هبا حتى يتحل  

ر  وسلم تزو   ام رمة الصيم, وقالوا: إذا كانت ح  ج ميمونة بنت احلارث وهو حم 

  .ال متنع عقد النكاح فكذلك حرمة اإلحرام ال متنع عقد النكاح أيضاً 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. .واألحوط األخذ بقول مجهور الفقها 

 هوول دكوون لوج املوورأ  يف الوودنيا لو وًا اووا يف اآلخوور , أم أنَّ  : 3السوؤال 

 اا أن ختتاة غريه إ ا كان سيئ اخلل  أو كانت و حتب ؟

جة من رجل مسلم واحد ومل كانت املرأة املسلمة متزوِّ إن اجلواب: 

ج من غريه ال من قبل وال من بعد, وكان كل  من الزوجني من أهل تتزو  

اجلنة, فإن هذه الزوجة تكون زوجة هلذا الرجل األول, وإن كانت يف 

ه بسبب سو  خلقه, ألن من ميزات أهل اجلنة رجاالً كانوا أو الدنيا ال حتب  

رون من كلِّ نسا  أهن عيب, قال تبارك  وصف ناقص, ومن كلِّ  م مطه 

ر اجلميع [25عمران: ]آل﴾وئوئ﴿وتعاىل:  , فاهلل تعاىل يطهِّ

ظاهرًا وباطنًا, وحتى الغل  الذي جتده املرأة يف نفسها نحو زوجها يف الدنيا 

ېۉۉۅۅۋ﴿فإنه ينزع منها يوم القيامة, قال تعاىل: 

جر: ﴾ىېېې   .[31]احل 

جة من رجلني أحدمها أخالقه حسنة, وأما إذا كانت املرأة متزوِّ 

ر  واآلخر سيئة, فإهنا ختتار يوم القيامة األحسن خل قًا, مع أن اهلل تعاىل يطهِّ

  .االثنني إن كانا من أهل اجلنة
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ر كل  واحد منهام هل هو من أهل  والالئق باملسلم واملسلمة أن يفكِّ

ر بعدم اللقا  مع اآلخرين وإن كانوا يف اجلنةاجلنة أم ال؟ وأن ال يف  .كِّ

واحلريص عىل نفسه أن يكون من أهل اجلنة عليه أن يعفو ويصفح عمن 

ککڑڑژڈڈ﴿أسا  إليه, وذلك لقوله تعاىل: 

 . هذا, واهلل تعاىل أعلم. [11]النور: ﴾گگگک

ًا ععنوو ة دعوودُّ: هوول الووزواج موون اموورأ  رانيووة موون غووري موورب2ِّالسووؤال

 بالزو ة األوىل, وليس من الوتاء اا؟

ر اجلواب:  مما ال شك  فيه بأن  الغرب احلاقد عىل اإلسالم يصوِّ

رأة, وليس من د الزوجات جناية كربى عىل املللمرأة املسلمة أن تعد  

  .ج عليهاالزوجر خائنًا لزوجته إن تزو   د  الوفا  هلا, ويع

د د الزوجات لوجدت أن التعد  تعد  مع أن ه لو وقفت املرأة يف مسألة 

ا  أكثر من عدد ألن عدد النس ,الرجل لصاحلها قبل أن يكون لصالح

عي أن متيل املرأة  إىل الرجل والرجل  إىل املرأة, فإن مل الرجال, ومن الطب

 د مرشوعًا فام هو احلل بالنسبة للعوانس ومن ال زوج هلا؟يكن التعد  

 ,لصداقة واخلل ة بني الرجال والنسا فاإلسالم يرفض كل  الرفض ا

وذلك حفاظًا منه عىل كرامة املرأة وطهارة األنساب, ومن خالل هذا أباح 

گگککککڑڑژژ﴿د بقوله تعاىل: التعد  

  .[4]النسا : ﴾ڻڻںںڱڱڱڳڳڳڳگ
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  :وبناء عىل ذلك

 وليس من طعنًا بالزوجة األوىل د  يعالثاين ن الزواج أفقول القائل ب

 : إنيقولالذي ومن  ,الوفا  هلا هو تقليد للغرب احلاقد عىل اإلسالم

 صىل اهلل عليه د النبي  وقد عد   هلا وفا فيه وليس  بالزوجة األوىل د طعنالتعد  

 وعىل آله وصحبه وسلم نسا ه؟ ومن يقول هذا القول وقد أباحه اهلل تعاىل؟

عليه أن يقوم فتعاىل له  من أراد التعدد الذي أباحه اهلل ولكنح 

بالواجب الذي أوجبه الرشع عليه من العدل والقسم بني نسائه, وإال 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .فيحرم عليه أن يقوم باملباح ليقع يف املحرم

ة واًل    ة من ة ل ناراني, أحبَّوت : امرأ  نارانية متزو5ِّالسؤال

أ ول أن  مسلاًا, وهوي تردود أن تورتك لو هوا الناوراني مون       

تتزوج من الر ل املسلم, موع العلوم أنو  لويس اوا أوود مون       

الر ل الناراني, تاا هو السبيل للوصوول إىل الوزواج مون    

 الر ل املسلم؟

اإلسالم عل منا الوفا  للناس مجيعًا مؤمنهم وكافرهم, اجلواب: 

رنا من اخليانة ولو مع من خاننا, قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  وحذ 

ن خانك»سلم: و   .رواه أبو داود عن أيب هريرة ريض اهلل عنه «وال ختر نح مر

رنا النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم من إفساد أيِّ   كام حذ 

ليس منا »امرأة عىل زوجها, فقال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 
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داود عن أيب رواه أبو  «دهعىل سيِّ  ب امرأة عىل زوجها أو عبداً من خب  

  .هريرة ريض اهلل عنه

  :وبناء عىل ذلك

فإذا كان هذا الرجل املسلم هو الذي أفسد عىل املرأة النصانية 

عالقتها مع زوجها فلقد ارتكب إثاًم عظياًم, وهو ليس عىل هدي النبي 

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف ذلك, وهذا الرجل ال يعطي 

م أتباعه عدم اخليانة ولو مع من خاننا, الذي عل  الصورة احلسنة عن دينه 

 وهذا الرجل ميس  لإلسالم وألهل اإلسالم. 

أما إذا كانت املرأة النصانية وصلت إىل درجة من القناعة ببطالن 

فعليها أن تعلن  ـهذا هلا وأرجو اهلل عز وجل  ـدينها وبصحة اإلسالم 

بعد االمتناع من  المها,بإس إسالمها, وبعد إعالن إسالمها خترب زوجها

ة له, هتا فهي زوجة شعي  متكني نفسها له, فإن اعتنق اإلسالم خالل فرتة عد  

د عقد زواجها عليه, وإن رفض ال يف دين اهلل عز  دخولواألوىل هلا أن جتدِّ

ق بينه وبني زوجته, وعىل هذه املرأة يف هذه احلالة أن جتلس يف رِّ وجل ف  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .رجل مسلم شا ت ج من أيِّ العدة, وبعد ذلك تتزو  

: تزو ووت ة وواًل علووى أنوو  صوواحك ددوون وخلوو , وكانووت    6السووؤال

السووووكنى يف بيووووت أهلوووو , وبوووودأ  أموووو  تضووووادقن كووووثريًا,      

ي, وأنوا أةدود أن   بو تطالبت لو ي باملسوكن الشورعي اخلوا     
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 سكن الشرعي للزو ة؟أعر  مواصفا  امل

 بيت الزوجية يراعى فيه ما يأيت:  ذكر الفقها  بأن   :اجلواب

ر بمشاركة الزوج, ألن املرأة تتض   أن يكون خاليًا عن أهل  أوالً: 

 ِِّ  هبا, ويمنعها ذلك من معاشهتا لزوجها.  غريها يف بيت الزوجية اخلا

هام يثري ا, ملا بينهام من الغرية, واجتامع  هت  أن ال تكون معها رضر  ثانيًا: 

  .إال إن رضيتا بسكنهام معاً اخلصومة واملشاجرة, 

أن يكون بني جريان صاحلني, وذلك حتى تأمن عىل نفسها ثالثًا: 

بال جريان ليس مسكنًا شعيًا إن كانت ال تأمن عىل  توماهلا, وبي

  .نفسها وماهلا

أن يكون املسكن مشتماًل عىل مجيع ما يلزم ملعيشة أمثاهلام رابعًا: 

عي أن يكون من الطبومن املرافق الالزمة,  إليهعادًة, وعىل مجيع ما يتاج 

املسكن ال يمكن الدخول عليه إال باستئذان, بحيث يكون له باب وله 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .غلق

: ة وول تووزوج اموورأ  موون هل بيووت سوويدنا ةسووول اهلل صوولى  7السووؤال

وسولم, ته بوت لو  ولودًا, تهول       اهلل علي  وعلى هلو  وصوحب   

هل بيوووت سووويدنا ةسوووول اهلل صووولى اهلل الولووود مووون  دُّ هوووذادعووو

عليووو  وعلوووى هلووو  وصوووحب  وسووولم إ ا مل دكووون والوووده مووون هل  

 البيت؟ وهل تنطب  على األوود أحكام هل البيت؟
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جت بمن ال ينتسب اجلواب:  ذكر العلام  أن أوالد الرشيفة التي تزو 

لذرية احلسنني ريض اهلل عنهام, ال جيري فيهم األمر عىل قاعدة الرشع 

يف يف أن الولد يتبع أباه يف النسب ال أمه, وإنام خرج أوالد فاطمة الرش

ريض اهلل عنها وحدها للخصوصية التي ورد هبا احلديث الذي أخرجه 

الطرباين وأبو نعيم عن عمر ريض اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل صىل 

بني أنثى فإن عصبتهم  كل  »اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول: 

, وهي مقصورة «أنا عصبتهم, وأنا أبوهم , ما خال ولد فاطمة, فإينألبيهم

عىل ذرية احلسن واحلسني ريض اهلل عنهام, لكن مطلق الرشف الذي لآلل 

وهو شف النسبة إليه فال, وال يمنعون  يشملهم, وأما الرشف األخص  

  .من الزكاة والصدقة

ه )رد املحتار(: ه اهلل يف حاشيتقال العالمة ابن عابدين الشامي رمح

)ومفاده أن الرشف من األم فقط غري معترب( يؤيده قول اهلندية عن  :قوله]

فال حترم  .البدائع: فثبت أن احلسب والنسب خيتص باألب دون األم اهـ

عليه الزكاة وال يكون كفؤًا للهاشمية, وال يدخل يف الوقف عىل 

فتاواه يف باب  األشاف. قوله: )وبه أفتى شيخنا الرمل( حيث قال يف

له شفًا ما, وكذا ألوالده  ثبوت النسب ما حاصله: ال شبهة يف أن  

 وأوالدهم إىل آخر الدهر, أما أصل النسب فمخصوِ باآلبا . 

م للصدقة إذا كان أبوهم من  أقول: وإنام يكون هلم شف اآلل املحرِّ

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .[اآلل كام مر
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لواج بووين وبووني لموويليت يف اجلامعووة علووى   : مت إ ووراء عقوود 1السووؤال

وسولم,   كتاب اهلل وسنة ةسول  صلى اهلل علي  وعلى هل  وصوحب  

تنا هذا العقد على وةقة, ولكن بدون شهود على هذا العقود,  وربَّ

 هذا الزواج شرعيًا؟ دُّالدخول بيننا, تهل دع , ومتَّوبدون وليٍّ

بيني وبني زميلتي  كيف تقول بسؤالك تم عقد زواجأوالً:  :اجلواب

يف اجلامعة عىل كتاب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

وسلم؟ فلو كنت تعرف ما أوجب عليك الكتاب والسنة يف إجرا  عقد 

  !جت هذا الزواجالزواج ملا تزو  

بل أقول لك أوضح من ذلك: هب أنك ال تعرف ما أوجب عليك 

واج, ولكن باهلل عليك أترىض هبذا الكتاب والسنة يف إجرا  عقد الز

ًا ال ترىض ًا أبي  ر  كنت ح   إنح أن ك ألختك أو ألحد من حمارمك؟ أنا واثق 

  .بذلك وربِّ الكعبة

أو  ,أما حضت يف يوم من األيام عقد زواج, أو خطبة مجعةثانيًا: 

سمعت من طالب العلم حديث النبي صىل اهلل عليه وعىل  وأ ,درسًا دينياً 

يل  »به وسلم: آله وصح ؟ رواه اإلمام أمحد «وشاهديح عدل ال نكاح إال ب ور

وإين أغلِّب عىل ظني بأن هذا احلديث الرشيف  .عن أيب بردة ريض اهلل عنه

 د عىل ألسنة الناس. يعرفه املسلمون منذ نعومة أظفارهم لكثرة ما يرتد  

للحديث  ,عقد الزواج اإلشهاد عىلأوجب عامة الفقها  ثالثًا: 

يل  »لرشيف: ا   .«وشاهديح عدل ال نكاح إال بور
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الفقها  بأن عقد الزواج إذا خال من شهادة مجهور ر عند املقر  رابعًا: 

الشاهدين يكون عقدًا باطاًل عند بعضهم, ويكون عقدًا فاسدًا عند 

  .بعضهم اآلخر

يكون دخول الرجل باملرأة بنا  عىل هذا العقد بدون خامسًا: 

ة من الكبائر, وجيب عىل احلاكم إن علم بذلك أن معصية وكبري شهود

  .ر الزوجنييعزِّ 

ب العقد بدون شهود فال قيمة هلذا العقد وال يرتت   إذا تم   سادسًا:

  .الدخول باملرأة أثر ما دام مل يتم   عليه أي  

قا الدخول باملرأة هبذا العقد, فإنه جيب أن يتفر   أما إذا تم   سابعًا:

  .رمهاق بينهام القايض وعز  هام بالتوبة واالستغفار, وإال فر  وعلي ,مباشة

املرأة املهر, وتثبت حرمة  , وتستحق  ىالزن قام عليهام حد  وال ي  

من وقت املفارقة بينهام, وإذا  املصاهرة بينهام, وجيب عىل املرأة أن تعتد  

  .اممحلت املرأة فإن الولد ينسب إليه

  :وبناء عىل ذلك

يكام أن تفرتقا, وأن تكثرا من االستغفار بعد التوبة والندم فيجب عل 

من  عىل ما فعلتام, وجيب عليك أن تدفع هلا املهر, وجيب عليها أن تعتد  

  .ساعة الفرقة بينكام, وإذا حصل ولد بسبب الدخول فهو لكام ولد شعي

وإذا أردمتا االستمرار يف احلياة الزوجية فعليكام بتجديد العقد 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ة شاهدين مسلمني عليهبشهاد
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موا حكوم الشورع يف مقوودَّم املهور غوري املقبوو  وخاصووة       : 9السوؤال 

كون  غري حمودود األ ول؟ وعودم حتددود األ ول يف غالوك       

األحيوووان دوووؤدي إىل نشووووب نوووزاٍع بوووني الوووزو ني, وغالبوووًا موووا 

وبالتوووالي هوووودم   ,دكوووون سوووببًا أو أدا  للضوووغط علوووى الوووزوج     

 الزواج؟  مؤسسة 

ذهب مجهور الفقها  من احلنفية والشافعية واحلنابلة إىل اجلواب: 

ة تأجيل املهر إىل املوت أو الطالق   .صح 

ل غري املقبوض ومل يذكر فيه األجل فجائز  أما بالنسبة للمهر املعج 

ها أن تطالب به متى شا ت, شعًا, ألنه من املعلوم بأن الزوجة من حقِّ 

ها عن زوجها ولو بال عذر لقبض املهر املعجل, هذا وهلا أن حتبس نفس

  .باتفاق الفقها  إذا مل يصل وط  وال متكني

أما إذا تم  الوط  فاختلف الفقها  يف حقِّ حبس نفسها الستيفا  

: هلا أن متنع نفسها حتى تستويف مهرها املعجل, وعند أيب حنيفة فعند .املهر

س هلا منع  نفسها لقبض املهر ليوصاحبي أيب حنيفة: مجهور الفقها  

نته من الوط  قبل قبضه. املعج    ل بعد أن سل مت نفسها ومك 

وا عىل بعضهم البعض يف املهور, وكان  ويا حبذا لو أن املسلمني يرس 

ڱڱڱڳ﴿املهر كل ه مقبوضًا قبل الدخول, وذلك لقوله تعاىل: 

 . هذا, واهلل تعاىل أعلم .[51]األحزاب: ﴾ڻڻںںڱ



 

 الفتاوى الرشعية

 

293 

هوول جيووول لووي الوووزواج موون اموورأ  خووالي بعوود وتاتووو ,        : 11السووؤال 

ظووووة حيوووث إنهوووا صوووغري  يف   خلوووويف عليهوووا أن تقوووع يف حم  

 السن ولددها عفل؟

, فال جيوز زوجها ة اخلال امرأة أجنبية عن ابن أختزوج إن  اجلواب: 

البن األخت أن يراها عندما تكون يف عصمة خاله, وجيوز البن األخت 

  .من زوجة خاله بعد وفاة خاله أو بعد طالقها وانتها  عدهتاج أن يتزو  

  :وبناء عىل ذلك

فال حرج من زواجك من زوجة خالك بعد وفاة خالك وانقضا  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .هتاعد  

والوودها,   اموو: لقوود متَّ إ ووراء عقوود لوا ووي علووى اموورأ , و 11السووؤال

 هذا العقد أم و؟, تهل صإَّ نيوامرأت ن ة اًلاالشاهد كانو

عقد النكاح إال بوجود  عند مجهور الفقها  ال يصح  اجلواب: 

 ال نكاح إال بويل  »لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ,شاهدين

رواه ابن  «عدل, وما كان من نكاح عىل غري ذلك فهو باطل يح وشاهدر 

  .حبان عن عائشة ريض اهلل عنها

املالكية والشافعية واحلنابلة يف شاهدي  واشرتط مجهور الفقها  من

, فال ينعقد عندهم بشهادة النسا , وال بشهادة رجل النكاح الذكورةر 

  .وامرأتني ألنه ال يثبت بقوهلم
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وخالف يف ذلك احلنفية الذين قالوا بعدم اشرتاط الذكورة يف 

  .شاهدي النكاح, فينعقد عندهم بحضور رجل وامرأتني

  :وبناء عىل ذلك

 ويصح   ,العقد عند مجهور الفقها  بشهادة رجل وامرأتني يصح   فال

عند احلنفية, وإين أرى إعادة عقد النكاح ثانية أمام رجلني خروجًا من 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .اخلالف بني الفقها , وهو األسلم

 ة وهي يف حالة خال  شددد امرأ  متزوِّ : شاب أحك12َّالسؤال

جرها سنة كاملة بدون عالق, وبعود  مع لو ها, ولو ها ه

 هووا هووذا الشوواب, وهووو دعلووم   مضووي سوونة موون هجرانهووا تزوَّ  

تهوول لوا وو    ,أنهووا مووا ُعل قووت موون لو هووا, ومتَّ الوودخول بهووا   

 ج؟اك على هذا الزووما ا درتتَّ ؟صحيإ أم باعل

الثاين هبذه املرأة مع علمه بأهنا زوجة لألول ومل  إذا كان زواج  اجلواب: 

  .وعليها هعلي كان زواجه منها باطاًل, وجيب إقامة احلدِّ  جها حقيقةً يطلقها زو

يئًا من املهر, وال ش ة عليها بعد التفريق بينهام, وال تستحق  وال عد  

  .ال حرمة له ىن, والزِّ ىنً سب هبذا الدخول, ألن وطأه هلا ز  يثبت الن

  :وبناء عىل ذلك

عصمة زوجها يعترب م بأهنا عىل فزواجه من زوجة الغري وهو يعل

  ., وال يرتتب عليه أي أثر من آثار النكاح ولو تم  الدخول هباىزنً 
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ثبت عنده ذلك بالبينة  عليه إذا وجيب عىل احلاكم إقامة احلدِّ 

ة عليها, املرأة شيئًا من املهر, وال عد   , وال تستحق  الرشعية أو باإلقرار

رف الرجل, ألن   يثبت من طوإذا حصل محل من الدخول فالنسب ال

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ال حرمة له ىالزن

: أنا امرأ  تهدَّات مون سونوا , وأةغوك يف الوزواج, ولكون      13السؤال

والوودي ميوونعن موون الووزواج ألنووي أقوووم بالنفقووة عليوو , وقوود    

تهوول بوسووعي أن أعقوود عقوود لوا ووي  ,تقوودم لووي ة وول كوو ء

 علي  بدون مواتقة والدي على  لك؟

الوالد أن يمنع ابنته من الزواج إذا  ليس من حقِّ الً: أواجلواب: 

املناسب هلا, فإذا فعل ذلك فيكون مشموالً   م خلطبتها الرجل الكفتقد  

ھھھھ﴿بالعضل الذي يرم فعله, وذلك لقوله تعاىل: 

ۈۆۆۇۇڭڭڭۓۓےے

 . [29]النسا : ﴾ۅۋۋٴۇۈ

ته من الزواج حتى يأخذ من ليس الئقًا بالرجل أن يمنع ابنثانيًا: 

وقادرًا عىل الكسب, فإن كان عاجزًا عن  اً ماهلا, وخاصة إن كان غني  

الكسب وفقريًا فواجب عىل األوالد أن ينفقوا عىل والدهم, ونفقتك يف 

  .نع من زواجكمتوالدك املحتاج ال هذه احلالة عىل 

ج ن تزوِّ أ لقد هنى النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلمثالثاً: 
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ج غريها, وذلك لقوله صىل اهلل عليه و أن تزوِّ أ ,هاة نفسها بدون إذن وليِّ أاملر

رواه البيهقي  «وشاهدي عدل ال نكاح إال بويل  »وعىل آله وصحبه وسلم: 

ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  .عن ابن عمر ريض اهلل عنهام

فإن دخل  ,اتا فنكاحها باطل ثالث مر  ام امرأة نكحت بغري إذن مواليهأي  »

رواه  «له مرن ال ويل   فإن تشاجروا فالسلطان ويل   ,هبا فاملهر هلا بام أصاب منها

أبو داود عن عائشة ريض اهلل عنها. ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

ج املرأة  »وسلم:  وِّ هي التي  فإن الزانية ,ج املرأة نفسهاوال تزوِّ  ,املرأةر  ال ت زر

 رواه ابن ماجه عن أيب هريرة ريض اهلل عنه. «ج نفسهاتزوِّ 

هذا عند مجهور الفقها , وخالف ذلك احلنفية وقالوا بجواز إجرا  

 .عقد الزواج للمرأة البالغة بدون وليها, واألخذ بقول اجلمهور أوىل

  :وبناء عىل ذلك

ا كان جي نفسك بغري إذن وليك, وخاصة إذأن تزوِّ  فال جيوز لك  

وعليك بطاعة أمر والدك ألنه أدرى  ,غري كف  لك   ك  م من خطبت  املتقدِّ 

يف مصلحتك, وألنه خيشى عىل نفسه من العار, وهذا عذر يبيح له أن 

  .يمنعك من الزواج

 ,ك ومنعك من الزواجك والد  لر ضر وعر  ,لك ئاً أما إذا كان كف

له, وبإمكانه أن  يل  من ال و فبوسعك أن ترفعي أمرك إىل القايض, فهو ويل  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .جك إذا ثبت عضل والدك لكيزوِّ 
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: ة ول ةلقو  اهلل ولودًا, وهخور ةلقو  اهلل بنتوًا, توزوج والوود        12السوؤال 

الطفووووول, وكوووووان هوووووذا يف دووووووم  لوووووك الفتوووووا  ابنتووووو  مووووون 

 هذا العقد أم و؟ مولدهاا, تهل صإَّ

للقارصين إذا صدر ممن  فق الفقها  عىل أن عقد النكاحات  اجلواب: 

العقد, وذلك لقوله تعاىل:  صح  ـ ومها األبوان ـ له والية اإلجبار 

. واأليِّم هو من ال زوج له صغريًا كان [41]النور: ﴾ٻٻٱ﴿

ده املوىل سبحانه وتعاىل بقوله: أنثى, وهذا ما أك   مكبريًا, ذكرًا كان أ مأ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ﴿

و أة من مل حتض ليأس ت هذه اآلية عىل أن عد  . دل  [3]الطالق: ﴾ىې

ذلك عىل  صغر ثالثة أشهر, والعدة ال تكون إال من طالق أو فسخ, فدل  

 صحة زواج الصغرية. 

ج السيدة عائشة  وقد ثبت يف السنة بأن الصديق ريض اهلل عنه زو 

وسلم ريض اهلل عنها من سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

ج ابنته أم كلثوم  وهي بنت سبع سنوات, وسيدنا عل ريض اهلل عنه زو 

  .لسيدنا عمر ريض اهلل عنه وهي صغرية مل تبلغ

  :وبناء عىل ذلك

ب عليه آثاره الرشعية كاملة من حيث هذا العقد صحيح وترتت  ف

 املهر وحرمة املصاهرة والتوارث إىل آخر األحكام. هذا, واهلل تعاىل أعلم. 
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تهول جيوول لو      ,: ة ول دردود سوفرًا عووداًل ولعود  أشوهر      15السؤال

 ج لواج متعة؟أن دتزوَّ

اتفقت كلمة الفقها  من أهل السنة واجلامعة عىل أن أوالً: اجلواب: 

زواج املتعة حرام, وذلك ملا ورد عن ابن عمر ريض اهلل عنهام أنه قال: 

 ـ به وسلم ـ أي املتعة)هنانا عنها رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصح

  .وما كنا مسافحني( رواه الطرباين

صىل اهلل  اهلل رسول إن  وخلطبة سيدنا عمر ريض اهلل عنه حيث قال: )

واهلل ال  ,مهاثم حر   ,أذن لنا يف املتعة ثالثاً  عليه وعىل آله وصحبه وسلم

بعة إال أن يأتيني بأر ,ع وهو حمصن إال رمجته باحلجارةيتمت   أعلم أحداً 

ولقول  .مها( رواه ابن ماجهها بعد إذ حر  يشهدون أن رسول اهلل أحل  

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  اهلل رسول هنىسيدنا عل ريض اهلل عنه: )

 . رواه البخاري (خيرب عام املتعة عنوسلم 

  :وبناء عىل ذلك

هلذا الرجل نكاح املتعة بحال من األحوال, وننصحه بعدم  فال يل  

 ًا للسفر فقد أباح اهلل عز  لسفر إذا كان خيشى عىل نفسه, وإذا كان مضطر  ا

غ له أن يسلك طريق احلرام باسم د الزوجات, وال مسوِّ وجل تعد  

وال جيوز  ,ج ثانيةوإما أن يتزو   ,الضورة املوهومة, فإما أن يسافر بزوجته

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .بشكل من األشكال نكاح املتعة
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: علبوووت مووون بعوووض أقووواةبي أن خيطوووك لوووي تتوووا  مووون  16سوووؤالال

أقاةبنووا, وسووبك علوو   لووك منوو  أن علبوو  عنوود هووؤوء و        

ِدوووَردُّ, ولكووون عنووودما  هوووك إلووويهم خطبهوووا لنفسووو , وأ ووورى     

 العقد عليها, تهل عقده عليها صحيإ أم و؟

وركن أهلها فإن كنت قد خطبتها أنت أوالً لنفسك, اجلواب: أوالً: 

ل  له هذا الفعل الذي قام به, وذلك لقول سيدنا رسول اهلل , فال يإليك

 املؤمن أخو املؤمن, فال يل  »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

ر ذر رواه  «ملؤمن أن يبتاع عىل بيع أخيه, وال خيطب عىل خطبة أخيه, حتى ير

ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله  .مسلم عن عقبة بن عامر ريض اهلل عنه

ال خيطب الرجل عىل خطبة أخيه, وال يسوم عىل سوم »صحبه وسلم: و

تها, وال عىل خالتها, وال تسأل املرأة طالق أخيه, وال تنكح املرأة عىل عم  

رواه مسلم عن  «ام هلا ما كتب اهلل هلاأختها لتكتفئ صحفتها, ولتنكح فإن  

 أيب هريرة ريض اهلل عنه. 

فهو آثم, وإذا عقد زواجه عليها  فإذا خطبها لنفسه بعد خطبتك هلا

  .صح  عقده مع اإلثم عىل هذا الفعل

لته بخطبتها لك, وذهب وخطبها أثانياً:  ما إذا مل تسبقه بخطبتها, ووك 

لنفسه, فقد خان األمانة, ووقع يف اخليانة, وهذا ليس من وصف املؤمن, بل 

به وسلم: هو من وصف املنافق, لقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصح

رواه  «آية املنافق ثالث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا اؤمتن خان»
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وعقده عليها لنفسه بعد اخلطبة صحيح  .مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه

 مع إثم اخليانة. 

  :وبناء عىل ذلك

فعقد زواجه عىل تلك الفتاة صحيح يف احلالتني مع اإلثم, إما إلثم 

  .يه, وإما إلثم اخليانة يف األمانةاخلطبة عىل خطبة أخ

ضك خريًا, واخلرية يف الواقع هذا, واهلل  .وأسأل اهلل تعاىل أن يعوِّ

 تعاىل أعلم. 

ن, علووى   وحيووبُّ ووت منووذ شووهردن موون ة وول أحبُّوو تزوَّ: 17السووؤال

ملود ,   , لكون يف السورِّ  صولى اهلل عليو  وسولم    سنة اهلل وةسوول  

هلوو , و لووك ألن أهلوو    وبعوودها نعلوون لوا نووا أمووام أهلووي وأ   

 و كاوا ووسريتضون هذا الزواج, ألن  قد عل  لو ت  ولدد  ولد 

و ومضوت موود  وعلوم أهلو  بووالزواج واكتشوفت أنوو      ووووقوال لوي   

  لو تووو  األوىل, وةتوووض أهلووو    كوووذب علوووي ألنووو  مل دطل ووو  

دردوودون لوا وو  موون, وحوودرت مشوواكل كووثري , وهووم اآلن   

ودطلقووون  لري عووووني بنتوووًا ةأن جيوووروا لوووي عاليوووة  راحيووو

ودر ع لزو ت  األوىل, مع العلوم أنو  و دردود أن درتكون,     

 والسؤال: ما حكم إ راء هذه العالية؟  

أي  حب يف اهلل يكون بني رجل وامرأة أجنبية ومها  اجلواب: أوالً:
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 حيث الكالم واللقا  غري الرشعيني بينهام؟ ,يقعان يف معصية هلل عز وجل

والنبي صىل اهلل عليه وعىل آله  ,بينكام وكيف يتم عقد الزواج ثانيًا:

رواه ابن حبان  «وشاهدي عدل ال نكاح إال بويل  »وصحبه وسلم يقول: 

 عن عائشة ريض اهلل عنها؟

أن عقد الزواج بينكام باطل عند مجهـور الفقهـا  لعـدم  هل تعلمني

 وجود الويل يف عقد الزواج ما عدا مذهب احلنفية؟

الرجل ـ الكذاب الذي ال يتقي اهلل  زواجك صحيح من هذا ثالثًا:

 , إن كان قد شهد عليه شاهدان,يف أعراض الناس ـ عند السادة احلنفية

علمي أهلك بعقد الزواج عىل هذا الرجل الكذاب, هذا وجيب عليك أن ت  

الفقها  بام  يعإذا كنت بالغة راشدة, أما إذا كنت قارصة فزواجك عند مج

  .فيهم احلنفية زواج باطل

ال جيوز القيام بعمل جراحي لرتق غشا  البكارة, ألن  عًا:راب

  .زواجك صحيح إذا كنت بالغة

  :وبناء عىل ذلك

وتطلبي  ,علمي أهلك هبذا الزواج إذا كنت بالغةفأنا أنصحك أن ت  

تثبيت عقد الزواج يف املحكمة وتطالبيه بالسكن الرشعي, إال  زوجك من

املًة أو بام تتفقان عليه مع حضور إذا رضيت  بالطالق وأخذ احلقوق منه ك

أهلك, وال جيوز رتق غشا  البكارة, واحذري أن تسمعي كالم أهل هذا 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .الرجل
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: أنا تتا  مسلاة ملتزموة ومون أهول السونة واجلااعوة,      11السؤال

لويس مون أهول السونة     تت على شاب أرناء الدةاسوة وهوو   تعرَّ

م ألهلووي موون    حسوون, تقوودَّ صوواحك خلوو ولكنوو   ,واجلااعووة

 ؟أم ولوا ي من   أ ل خطبيت, تهل داإُّ

تقولني عن نفسك أنك فتاة ملتزمة, أسألك أين هذا اجلواب: أوالً: 

االلتزام عندما تقيمني عالقة ولقاً  بينك وبني رجل أجنبي عنك, سوا  

  .؟ فعليك بالتوبة واالستغفار والندم عىل ما صدر منكأو غريه اً كان سني  

يقول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: ثانيًا: 

جوه, إال تفعلوا تكن فتنة إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّ »

ومن الدين عدم تقديس  .رواه الرتمذي «يف األرض وفساد عريض

أهنم يعلمون الغيب, أن يعتقد هبم األشخاِ وجعلهم فوق البرش, و

صلة روحية باهلل, وأنه جيب اإليامن باإلمام كام جيب اإليامن  وأن اإلمام له

 برسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم. 

احرتام السلف الصالح وخاصة الصحابة الكرام كذلك ومن الدين 

ريض اهلل عنهم, وباألخص اخللفا  األربعة ريض اهلل عنهم, ومن الدين 

يقة ب يق حبيبة سيدنا رسول اهلل صىل نت الصِّ تربئة السيدة عائشة الصدِّ دِّ

  .واتأة من فوق سبع ساماهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم املرب  

ومن الدين االعتقاد بأن اخللفا  األربعة ريض اهلل عنهم قد ثبت 

القرآن الكريم رضا  اهلل تعاىل عنهم, وذلك من خالل قوله تعاىل:  بنصِّ 
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ڱڳڳڳڳگگگگککک﴿

 . [21]الفتح: ﴾ڻڻںںڱڱڱ

ممن بايعوا رسول اهلل صىل ريض اهلل تعاىل عنهم وكان اخللفا  األربعة 

, وهذه اآلية الكريمة خرب بيعة الرضوان اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 ال يقبل النسخ كام يقول علام  األصول. من اهلل تعاىل من اهلل تعاىل, واخلرب 

لذين آمنوا قبل اهلجرة وبعد اهلجرة وماتوا ومن الدين االعتقاد بأن ا

ېئۈئۈئۆئ﴿عىل اإليامن أهنم من أهل اجلنة, كام أخرب اهلل تعاىل: 

جبيئىئمئحئجئیییىئىئىئېئېئ

 . [21]احلديد: ﴾ىتمتختحتيبىبمبخب

  :وبناء عىل ذلك

اعتقاده هذا االعتقاد الذي أشنا إليه, ويصل الشاب فإذا كان هذا 

ج من املرأة املسلمة, برشط أن ال يكون صالتنا, فإنه جي وز له أن يتزو 

  .نكاح متعة

جها  أما إذا مل يكن هكذا اعتقاده فال جيوز للمرأة املسلمة أن يزوِّ

هذا,  .جهاإن تزو   من الفساد هتاولي ها له لفساد عقيدته, وخشية عىل عقيد

 واهلل تعاىل أعلم.

** ** ** 
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: وعووئ ة وول اموورأ  و لوج اووا و طء شووبهة تحالووت, رووم   1سووؤالال

وبعد مخسة أشهر من لوا   منها ولد  ولودًا,   ,عقد عليها

 تهل دثبت نسب  من ؟

ذهب مجهور الفقها  إىل أن الوط  بشبهة يثبت النسب, اجلواب: 

ألن ثبوت النسب هنا إنام جا  من جهة ظن الواطئ, بخالف الزنى فال 

  .فيه ظن  

 ,ها زوجتهظن  كأنح  ,وطئ رجل امرأة ال زوج هلا بشبهة منه فإذا

  .ثبت نسبه منه ,فأتت بولد بعد ميض ستة أشهر فأكثر من وقت الوط 

  :وبناء عىل ذلك

فإذا كان هذا الرجل عقد زواجه عىل املرأة التي وطئها بشبهة  

مباشة بعد وطئها ووضعت بعد مخسة أشهر فال يلحق الولد به, أما إذا 

عقد عليها بعد الوط  بشهر وبعد زواجه منها بخمسة أشهر ولدت ولدًا 

  .فإن هذا الولد يلحق به

عاه ومل يقل أما إذا كان قد زنى هبا فإن الولد ال ينسب إليه, إال  إذا اد 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ىإنه من الزن

بشووبهة وولوود  ولوودًا تووبان متزوِّ ووة : وعووئ ة وول اموورأ  2السووؤال

 الولد؟دلح  
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جة بشبهة ثم ولدت ولدًا فإن الولد من وطئ امرأة متزوِّ اجلواب: 

لصاحب الفراش عند السادة احلنفية, وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله 

رواه البخاري عن  «الولد للفراش وللعاهر احلجر»وصحبه وسلم: 

سوا  كان الوضع بعد ستة أشهر من الوط  بشبهة  .عائشة ريض اهلل عنها

 م قبلها, وال يرجع عندهم للقائف يف إثبات النسب. أ

متزوجة, فإن  امرأةً  بشبهةٍ الرجل   وط ر أما عند مجهور الفقها  فإن 

وضعت محلها قبل ستة أشهر فهو للزوج, أما إذا كان وضع احلمل بعد ستة 

أشهر فإنه يعرض عىل القائف ـ الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إىل 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .من الرجلني لحقه القائف بأي  ي  أعضا  املولود ـ و

بشوبهة )ظّنوًا   وو غري متزوِّ وة ووو   ة ل امرأ  أ نبية وعئ : 3السؤال

ن دنسوك؟  من  أنها لو ت (, تحالت من , تهذا الولد إىل م

 دنسك إىل أم ؟ ىومعلوم أن الولد من الزن

ثبت الاجلواب:  نسب, ألن ثبوت ذهب الفقها  إىل أن الوط  بشبهة ي 

فال ظن  فيه, فإذا  ىمن جهة ظنِّ الواطئ, بخالف الزن النسب هنا إنام جا 

وطئ امرأة ال زوج هلا بشبهة منه, كأنح ظن ها زوجته, فأتت بولد بعد ميض 

  .ستة أشهر فأكثر من وقت الوط  ثبت نسبه منه

  :وبناء عىل ذلك

, وهي ال زوج هلا, وولدت ًا منه أهنا زوجتهفام دام أنه وطئ املرأة ظن  
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بعد ستة أشهر من وقت الوط  فإن الولد يلحق به, ويثبت نسبه منه 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. .ومنها

اآلن  وهووو ِمْشووِبعا , : عفوول ةضووع موون اموورأ  أةبووع ةضووعا  2السووؤال

ج واحوود  موون بنووا  هووذه املوورأ  الوويت أةضووعت ,   دردوود أن دتووزوَّ

 تهل جيول  لك؟

 اً ني الفقها  يف أن مخس رضعات فصاعدال خالف باجلواب: 

من ررِّ   .واختلفوا فيام دوهنا ,ي 

ة وأمحد يف رواية عنه( وكثري من ة واملالكي  فذهب اجلمهور )احلنفي  

ة واحدة, وإن كان مص   ,مرِّ الصحابة والتابعني إىل أن قليل الرضاع وكثريه ي  

 .كان قدره فالرشط يف التحريم أن يصل اللبن إىل جوف الطفل مهام

 . [14]النسا : ﴾کککوا بقوله تعاىل: ﴿واحتج  

ق التحريم باسم الرضاع, فحيث وقالوا: إن اهلل سبحانه وتعاىل عل  

يرم من الرضاعة ما »لآلية:  د وجد حكمه, وورد احلديث موافقاً ج  و  

حيث أطلق الرضاع ومل يذكر  رواه البخاري ومسلم, «يرم من النسب

 رواه البخاري, «كيف هبا وقد زعمت أهنا قد أرضعتكام» :, وحلديثعدداً 

  .ومل يستفصل عن عدد الرضعات

وذهب الشافعية واحلنابلة يف القول الصحيح عندهم إىل أن ما دون 

  .ر يف التحريممخس رضعات ال يؤثِّ 
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  :وبناء عىل ذلك

له أن يتزوج من إحدى بنات املرأة  فعند اجلمهور من الفقها  ال يل  

  .ألن مجيع بناهتا أخوات هلا من الرضاعة ,ي رضع منهاالت

القول الصحيح عند احلنابلة: ما دام رضع من هو وعند الشافعية و

ج من إحدى بناهتا, ولكن من مخس رضعات فيجوز له أن يتزو   املرأة أقل  

أنصحه أن يأخذ بقول اجلمهور خروجًا من اخلالف بني الفقها , وخشية 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .لالندم يف املستقب

وكيووو   ؟موووا حكوووم إةضووواع املووورأ  احلامووول لطفلوووها  : 5السوووؤال

بوووني أحاددوووث املنوووع واجلووووال؟ وهووول هنووواك ةأي عووو    نوت ووو

 دتعل  باملوضوع؟

إرضاع املرأة احلامل لطفلها الصغري جائز شعًا, ألنه ال  إن  اجلواب: 

عليه وعىل آله  رضر من ذلك, ولو كان فيه رضر لنهى النبي صىل اهلل

وصحبه وسلم عنه إرشادًا ألمته, ألنه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

  .وسلم رؤوف باملؤمنني

وقد كان العرب يكرهون وط  املرأة املرضع, وإرضاع املرأة احلامل 

ولدها ويت قونه ألهنم كانوا يعتقدون أن ذلك يؤدي إىل فساد اللبن, 

ويضعف, ولو كان هذا حقًا لنهى عنه فيصبح داً  فيفسد به جسم الصبي 

  .النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
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أخرج اإلمام مسلم عن عائشة زوج النبي صىل اهلل عليه وعىل فقد 

اشة قالت: حضت به وسلم عن جدامة بنت وهب أخت عكآله وصح

 صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف أناس وهو يقول: رسول اهلل

مت أن أهنى عن الغيلة فنظرت يف الروم وفارس فإذا هم يغيلون لقد مه»

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .«أوالدهم ذلك شيئاً  أوالدهم فال يض  

وبووني  : امورأ  وضوعت محلوها وحاول خوال  شوددد بينهوا       6السوؤال 

 الزوج أن دلزم لو ت  بلةضاع ولده؟ لو ها, تهل من ح ِّ

وب إرضاع الطفل ما دام يف ال خالف بني الفقها  يف وجاجلواب: 

  .حاجة إليه وهو يف سن الرضاع

 :رضاعولكن اختلف الفقها  فيمن جيب عليه اإل

عند الشافعية واحلنابلة جيب عىل األب اسرتضاع ولده, وال جيب ف

عىل األم اإلرضاع, وليس للزوج أن جيربها, إال  إذا مل جيد األب من ترضع 

غريها, أو مل يكن لألب وال للطفل مال, له غريها, أو مل يقبل الطفل ثدي 

  .فيجب عليها إرضاعه

  .وعند احلنفية: جيب عىل األم أن ترضع ولدها ديانًة ال قضا 

وعند املالكية: جيب اإلرضاع عىل األم بدون أجرة إذا كانت ممن 

  .يرضع مثلها
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  :وبناء عىل ذلك

طفل ثدي فإذا مل جيد األب من يرضع الطفل سوى أمه, أو مل يقبل ال

طفل فإنه جيب عىل األم أن عند المال وال  األب غريها, ومل يكن عند

  .ترضع طفلها بال خالف بني الفقها 

 ,أو كان عند األب أو الطفل مال غريها, أما إذا وجد من يرضعه

فإنه ال جيب عىل املرأة أن ترضع ولدها, ولكن هذا ال يليق باملرأة املسلمة 

الطفل بدون عذر شعي دليل عىل قسوة  املؤمنة, ألن رفض إرضاع

  .القلب ونزع الرمحة منه, ومن نزعت من قلبها الرمحة فال خري فيها

ل  اآلخرين وزر أحد مِّ فكيف إذا كان طفاًل  ,والعاقل هو الذي ال ي 

رضيعًا؟ فام هي جريمة هذا الطفل؟ أال ختشى هذه املرأة من موت الطفل 

﴾ڄڄڦ ڦڦڦڤوأن تندرج حتت قوله تعاىل: ﴿

 ؟ [9-1]التكوير: 

هذا, واهلل تعاىل  .أسأل اهلل تعاىل أن ال ينزع الرمحة من قلوبنا مجيعاً 

 أعلم.

** ** ** 
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املطلقوة رالروًا و حتول     : ما هي احلكاوة العقليوة مون أنَّ   1السؤال

 لزو ها حتى تنكإ لو ًا غريه؟

 عز وجل هي أنه تبارك وتعاىل العلة يف مجيع ما شع اهلل اجلواب:

رب  وخالق وموجود, ونحن عبيده, وال يسع العبدر إال أن يقول: سمعت 

ۇئۇئوئوئ﴿, قال تعاىل: وأطعت ملوالي, عرف العلة أم مل يعرفها

 . ذها أوالً  .[14]األنبيا :  ﴾ۆئۆئ

ککڑڑژژڈ﴿نا عز وجل القائل: رب  ثانيًا: 

ڱڱڳڳڳگگگگکک

ۇئۇئوئ﴿وهو القائل: . [12]الروم: ﴾ڱڱ

 . [11]الفرقان: ﴾ېئېئۈئۆئۆئ

وجها, فربام أن ال يصرب الزوج عىل زوجته, أو الزوجة ال تصرب عىل ز

حل ه عىل ع اهلل عز وجل الطالق, وجعله عالجًا لدا  استعىص فرش

صىل اهلل عليه وعىل آله  ع الطالق, قال النبي  الزوجني, ومع كونه ش

رواه أبو داود عن ابن « أبغض احلالل إىل اهلل تعاىل الطالق»لم: وصحبه وس

ره رب   ع اإلنسان يف الطالق, وذك  نا عمر ريض اهلل عنه. وذلك حتى ال يترس 

به باملعاشة باملعروف معها فقال: ﴿ ۉۉعز وجل ورغ 

﴾وئوئەئەئائائىىېېې
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﴾ہہ: ﴿. فإن مل يصرب شع له الطالق, فقال تعاىل[29]النسا : 

 وبإمكانه أن يرجعها ,ه مرة واحدةه أن يطلِّق زوجتفمن حقِّ  .[119]البقرة: 

ه أن يطلِّقها مرة ثانية ويرجعها إىل ىل عصمته وهي يف عد  إ هتا, ثم من حقِّ

 هتا. عصمته وهي يف عد  

فإذا أراد بعد ذلك أن يطلِّقها مرة ثالثة أعلمه أنه إن طل قها فإهنا ال 

يف املرة  :أي ﴾یىئ﴿ى تنكح زوجًا غريه, قال تعاىل: حتل  له حت

وما ذاك  .[141]البقرة: ﴾جبيئىئمئحئجئییی﴿الثالثة 

 إال لتنفري الرجل من الطالق الذي أباحه اهلل تعاىل للرجل. 

  :وبناء عىل ذلك

ل يف الطالق ولو يف املرة األوىل, وأن يسب  فعىل الرجل أن ال يتعج 

الثًا فإهنا ال حتل له حتى تنكح زوجًا غريه, ويذوق ذاك احلساب إذا طلقها ث

لذلك أراد  .ته, وهذا أمر يعز  جدًا عىل الرجلليح سر تها وتذوق ع  ليح سر الرجل ع  

ر الرجل من الطالق الثالث. هذا, واهلل تعاىل أعلم.   اهلل تعاىل أن ينفِّ

ت  و تها تزوَّ: ة ل علَّ  لو ت  رالرًا, وبعود انقضواء عودَّ   2السؤال

ني, نِّن أن الوووزوج ِعووو وبعووود اخللوووو  بهوووا تبووويَّ   ,مووون ة ووول هخووور 

ن موون معاشوورتها, وبقيووت عنووده توورت  موون الووزمن تلووم دووتاكَّ 

 لزو ها األول الذي علَّقها رالرًا؟ قها, تهل حتلُّتطلَّ

لزوجها إال  قة ثالثًا ال حتل  ذهب مجهور الفقها  إىل أن املطل  اجلواب: 
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جئییییىئ﴿ك لقوله تعاىل: جت من رجل آخر, وذلإذا تزو  

  .[141]البقرة: ﴾جبيئىئمئحئ

واشرتط اجلمهور هلذا الزواج شوطًا منها: أن يطأها الزوج الثاين 

يف الفرج, وذلك حلديث النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

رواه مسلم عن عائشة زوج النبي  «لتكيح سر لته ويذوق ع  يح سر حتى تذوقي ع  »

وال يصل هذا إال بالوط   .ليه وعىل آله وصحبه وسلمصىل اهلل ع

ق ب احلشفة يف الفرج, ألن أحكام الوط  تتعل  يبالفرج, وأدنى الوط  تغي

ل عقر يلة, وال ت  سر ق بذوق الع  ألن احلكم يتعل   ,به, وذلك برشط االنتشار

 من غري انتشار. 

  :وبناء عىل ذلك

م الزوج الثاين كان عنينًا ومل هذه املرأة لزوجها األول ما دا فال حتل  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ن من وطئهايتمك  

ًا واوا صووة عنوده, تهول     : ة ول علو  لو تو  رالروًا نهائّيو     3السؤال

قوة إ ا كانوت   جيول للر ول أن دنظور إىل صووة لو تو  املطلَّ    

 تها؟يف ترت  عدَّ

ر, أنا أنصح كل  رجل أن ينصح زوجته أن ال تتصو  أوالً: : اجلواب

ر إال الصورة الضورية, ألن تلك  وكذلك أنصح كل   امرأة أن ال تتصو 

 عنها, وهذا ال جيوز شعًا.  الصور ربام تقع يف يد رجل أجنبي  
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أما بالنسبة للرجل الذي طل ق زوجته وهلا صور عنده فهل  :ثانياً 

 أن ينظر إىل صورها؟له جيوز 

ًا سوا  كان يف املرة األوىل إذا كان هذا الطالق طالقًا رجعي   :اجلواب

فإنه جيوز له أن ينظر إىل صورها ما دامت زوجته يف فرتة  ,أو يف املرة الثانية

هتا ومل ي رجعها إىل عصمته فإهنا تبني منه إما ة, أما إذا انقضت عد  العد  

  .بينونة صغرى أو كربى, ويف هذه احلالة ال جيوز له أن يرى صورها

رجل لزوجته طالقًا بائنًا بينونة صغرى أو أما إذا كان طالق ال

هتا أو كربى فإنه ال جيوز له أن ينظر إىل صورها, سوا  كانت املرأة يف عد  

  .هتاانقضت عد  

  :وبناء عىل ذلك

الرجل صاحب السؤال قد طلق زوجته ثالثًا فإهنا بانت هذا فام دام 

ال جيوز له أن ينظر له حتى تنكح زوجًا غريه, و منه بينونة كربى, فال حتل  

 ,هتاة أو بعد انقضا  عد  سوا  كانت يف العد  بعد طالقه هلا, إىل صورها 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ة عنهألهنا صارت امرأة أجنبي  

حاضور    هل دشرت ط يف صوحة الطوالق أن تكوون الزو وة    : 2السؤال

؟ ومووا حكوم النطوو  باوويغة  اووا حبيوث تسوواع عووالق لو هوا  

ة  الزو وووة, أو أموووام مجهووور  مووون النووواس  الطوووالق أموووام صوووو

بوووودون علووووم موووون الزو ووووة؟ وإ ا قالووووت لو ووووة لزو هووووا: إن     
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أخر وووت ةحيوووًا كردهوووًا أموووامي تكووون الفرقوووة بيننوووا. تقوووال    

الزوج: نعوم, وتعواًل بعود تورت  مون الوزمن أخورج الوزوج ةحيوًا          

 يف حضر  لو ت , تهل وقع الطالق أو تقع الفرقة بينهاا؟

ل لزوجته ال يشرتط فيه أن تكون زوجته طالق الرج : إن  اجلواب

حارضة أمامه, فإذا طلقها فيام بينه وبني نفسه أو أمام أحد من الناس, سوا  

  .فإن طالقه يقع عليها فطل قها, كانوا يعرفوهنا أم ال, أو نظر إىل صورة زوجته

وأما قول املرأة لزوجها: إن أخرجت ريًا كرهية أمامي تكون الفرقة 

ل هلا الزوج نعم, فإن الطالق يقع عليها إذا أخرج ريًا كرهية بيننا, فقا

أمامها, هذا إذا كان يقصد بقوله: )نعم( الطالق, أما إذا مل يقصد الطالق 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .بقوله: )نعم( فال يقع عليها

ج مون امورأ  مسولاة,    : ة ل ناراني أعلن إسالم , وتوزوَّ 5السؤال

حاوول خووال  بينهاووا, تطلبووت منوو  وبعوود توورت  موون الووزمن 

الطوووالق, توكَّووول الوووزوج أختووو  الناووورانية بطوووالق لو تووو ,  

 تطلَّقتها, تهل دقع الطالق أم و؟

ها أحدًا اجلواب:   ل زوج  إن الطالق يقع عىل املرأة املسلمة إذا وك 

بطالقها ولو مل يكن مسلاًم, سوا  كان ذكرًا أم أنثى, كام جا  يف األشباه 

, ال يف والنظائر للس يوطي: )وجاز توكيل الكافر يف طالق املسلمة 

  .نكاحها( عىل جواز توكيل الكافر يف الطالق
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وجا  يف كتاب فتح الوهاب, وخرج بقويل: )غالبًا( ما استثني 

  .كاملرأة, فتتوكل يف طالق غريها

  .توكيل املرأة يف طالق نفسها وطالق غريها ويف املغني: يصح  

هذا: فلم جييزوا توكيل املرأة بام ال جيوز وخالف بعض الفقها  

  .هلا ابتدا 

  :وبناء عىل ذلك

لة من قبل أخيها بطالق فإين أرى  أن طالق املرأة النصانية املوك 

دة هلا من قبل أخيها املسلم تحها بالرشوط املحد  قر هذا,  .زوجته يقع إذا طل 

 واهلل تعاىل أعلم. 

تلفووووا, تقووووال أحوووودهاا : شووووردكان يف مكووووبس بلوووووك اخ6السوووؤال 

لآلخووور: علوووي مليوووون ميوووني تطلووو  مووون لو ووويت إ ا دخلوووت  

 املكبس, تاا ا درتتك علي  إ ا دخل املكبس؟

عل )إذا دخل الرشيك املكبس وكان يقصد من كالمه:  اجلواب:

فإن الطالق يقع عىل الزوجة ثالثًا, وتبني منه بينونة  ,الطالقر  (مليون يمني

كح زوجًا غريه, وهو مسؤول عن بقية األيامن له حتى تن كربى فال حتل  

فجعله  .[119]البقرة: ﴾ہہ﴿يوم القيامة, ألن اهلل تعاىل يقول: 

 وبذلك يكون آثاًم.  ,هو مليوناً 

وأما إذا كان يقصد بقوله: )عل مليون يمني( القسم بأن زوجته 



 

 طالقكتاب ال

 

112 

تكون طالقة إذا دخل املكبس ودخله, فإنه يقع عليه طلقة رجعية واحدة, 

هتا, هذا إذا د العقد عليها إذا انتهت عد  هتا أو جيدِّ يمكنه أن يراجعها يف عد  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .مل يكن طالقه هذا مسبوقًا بطالق

: اموورأ  علبووت موون لو هووا الطووالق توورتض, تقامووت إىل  7السووؤال

كهس تشربت من  وأوهاوت لو هوا بهنو  ِسومط, تطلوك منهوا       

عليها ترتضت, وعنده عفول منهوا    أن تقيئ  ترتضت, تهحلَّ

ترضووووع , تووووهحلَّ عليهووووا موووون أ وووول الطفوووول ترتضووووت إو أن   

دطل قها, تطلَّقها خشية على عفل  وةمحة بها, تقالت ل : 

ا او  علقن بالثالرة و واحد , تطلَّقها رالرًا, وبعد عالقو  

رالرًا قالت ل : هي ما شربت السم إاوا شوربت حليبوًا, تاوا     

 حكم هذا الطالق؟

ذهب مجهور الفقها  خالفًا للسادة احلنفية إىل أن طالق اجلواب: 

املكره إكراهًا شديدًا ال يقع, وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

رواه اإلمام أمحد عن عائشة ريض  «ال طالق وال عتاق يف إغالق»وسلم: 

  .اهلل عنها

وضع عن  إن اهلل»ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

عن ابن عباس  هرواه ابن ماج «أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

رادة والقصد, هذا إذا كان اإلكراه ه منعدم اإلألن املكرر  ؛ريض اهلل عنهام
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شديدًا كالقتل والضب الشديد وما شاكل ذلك, وكان يعلم الرجل بأن 

ه إذا قال فعل   .امل كر 

ه ليس أما إذا كان اإلكراه ضعيفًا,  أو كان الزوج يعلم بأن املكر 

  .طالقه يقع صادقًا يف إكراهه فإن  

  :وبناء عىل ذلك

ة واقع عليها, ألن هتديد الزوجة زوجها بقتل أفإن طالق هذه املر

إكراهًا شعيًا ال يقع الطالق معه, وما دامت طلبت الطالق  نفسها ال يعد  

فبانت منه  ,لطالق بالثالثمن زوجها ثالثًا وطلقها ثالثًا وقع عليها ا

  .له حتى تنكح زوجًا غريه بينونة كربى, وال حتل  

ال  ,ف كلمة الطالق بقوله هلا: أنت طارقوكان بوسع الرجل أن يرِّ 

هذا,  .و يقيد الطالق باملشيئة وال يقع الطالق بذلكأينوي بذلك طالقًا, 

 واهلل تعاىل أعلم. 

أختوك,   بيوتَ  إن دخلوتِ : ة ل قال لزو تو : أنوت عوال     1السؤال

 تنسيت املرأ  ودخلت بيت أختها, تهل دقع الطالق عليها؟

فق مجهور الفقها  عىل صحة اليمني بالطالق, أو تعليق ات  اجلواب: 

ق عليه وقع الطالق, الطالق عىل شط مطلقًا, فإذا حصل الرشط املعل  

  .ق عليه طائعًا ذاكرًا التعليقهذا إذا حصل الفعل املعل  

كذلك قع به الطالق في هاً كرر ق ناسيًا أو م  ا إذا حصل الفعل املعل  أم

  .ال يقع األظهر أنه: عند اجلمهور, وعند الشافعية قوالن
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  :وبناء عىل ذلك

فإن الطالق وقع عىل الزوجة ولو دخلت بيت أختها ناسية عند 

مجهور الفقها , وهناك أحد قويل الشافعية أنه ال يقع, واألخذ بمذهب 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ور الفقها  أحوط لدين املر مجه

الطووالق أو أتعوول هووذا األموور يف هووذا    : قووال ة وول: علوويَّ 9السووؤال

اليوم )ومسى األمر(, وكانت ساعة حل  الوياني احلاددوة   

بعوود أ ان   :عشوور  لووياًل, وبعوود سووت سوواعا  تعوول األموور, أي      

 الفجر, تهل وقع ميين  أم و؟

قوله: )عل الطالق( طالقًا للعرف والنية  إذا اعتربنااجلواب: 

ووضوح املقصود, فننظر يف قوله: )هذا اليوم(, فهو مل يقل: هذه الليلة, 

إنام قال: هذا اليوم, واليوم إما أن يراد به الليل والنهار, أو النهار فقط, 

النهار والليل, ومع هذا فيسأل: ماذا تفهم  :ألنه يقال: اليوم والليلة, أي

ك: )يف هذا اليوم(؟ وماذا قصدت منها؟ فإن قصد الليلة املنتهية من قول

بالفجر فله ذلك, وال يقع يمينه, وإن فهم وقصد غري هذا في طب ق عليه ما 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .قصده

: امووورأ  علبوووت مووون خاعبهوووا أن تكوووون العاووواة بيووودها, 11السوووؤال

كر تواتوو  اخلاعووك علووى  لووك, وعنوود إ ووراء العقوود مل دووذ   

هووذا الشوور ط, وبعوود تبووادل األلفوواظ بووني العاقووددن متَّ تثبيووت    
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العقوود كتابووة علووى الوووةق, وِ ِكوور الشوور ط, ووقَّووع كوولط موون       

الزو ني على العقد أمام شهود. وبعد سوتة أشوهر مون الوزواج     

قالت الزو ة لزو هوا: علقوت نفسوي منوك, تهة عهوا الوزوج       

لوو : دووا  إىل عاووات  يف توورت  العوود , وبعوود توورت  أخوورى قالووت      

لو وووي أنوووت عوووال  بالثالروووة, تقوووال اوووا: وأنوووا أة عتوووك إىل    

عاايت, تقالت ل : وأنوا علقتوك. تهول وقوع عليهوا الطوالق       

 رالرًا, أم واحد  تقط؟

ما دامت املرأة اشرتطت عىل زوجها أن تكون العصمة اجلواب: 

بيدها, وثب تت هذا الرشط يف عقد الزواج كتابًة ولو بعد تبادل ألفاظ 

ألن الزوج وافق عىل الرشط  ؛زواج, فإن العصمة صارت يف يدهاال عقد

ها أن تطلِّق نفسها من زوجها, وصار هذا بمنزلة بعد العقد , ومن حقِّ

  .التفويض من الزوج هلا أن تطلِّق نفسها متى شا ت

  :وبناء عىل ذلك

فقد وقع عىل هذه املرأة طلقة واحدة, وذلك عندما قالت له: طلقت 

  .عد ذلك أرجعها زوجها إىل عصمته يف فرتة العدةنفيس منك, وب

ا: وأنا طل قتك, فإنه ال أما قوهلا: يا زوجي أنت طالق بالثالثة وقوهل

ه الطالق, ألن الطالق يقع عليها ال عليه, فهي ما زالت زوجة بيقع 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .شعية لزوجها
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لو هوا, وصودة   : ةتعت امورأ  دعووى تفردو  بينهوا وبوني      11السؤال

القوووراة بوووالتفرد , وكوووان قووواباًل للطعووون, تطعووون الوووزوج يف  

القووراة, وقبوول صوودوة القووراة موون حمكاووة الوونقض اصووطلإ    

الزو ووووان, تتقوووودَّمت الزو ووووة إىل احملكاووووة بطلووووك سووووحك  

الدعوى من حمكاة الونقض ألنهاوا تاواحلا, تلوم دلتفوت      

القاضووي إىل تنالاووا, وبعوود توورت   وواء القووراة موون حمكاووة     

بتثبيت الطالق, مع العلم بهنها ة عوت إىل لو هوا    النقض

هوول عودتهووا إىل   وووو1بوودون عقوود بعوودما اصووطلحا. السووؤال:    

عااة لو ها بدون عقد صحيحة مبجرد سحك الدعوى. 

 هل إدقاع الطالق من حمكاة النقض دقع عليها أم و؟ وو2

ما دام الزوج طعن يف قرار املحكمة األوىل فإن طالق اجلواب: 

 يقع عليها وصار موقوفًا عىل قرار حمكمة النقض, وال يمكن القايض مل

إلغا  هذا التوقيف, وخالل الفرتة ما بني قرار املحكمة األوىل وقرار 

حمكمة النقض هي زوجة شعية لزوجها ويمكنه أن يعاشها حتى يأيت 

قًا  اجلواب من حمكمة النقض, فإذا جا  القرار من حمكمة النقض مصدِّ

ر من املحكمة األوىل, وقع الطالق عىل املرأة, وعليها أن للطالق الصاد

تعتد  مباشًة بعد صدور القرار من حمكمة النقض, وإن جا  القرار من 

حمكمة النقض بالرفض لقرار املحكمة األوىل فهي زوجة شعية كام قلنا, 

  .وال حتتاج إىل عقد جديد عليها
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  :وبناء عىل ذلك

جا  بتصديق الطالق الصادر من  فام دام قرار حمكمة النقض 

املحكمة األوىل, فإن  الطالق وقع عىل املرأة من حني صدور القرار من 

حمكمة النقض, وال عربة العرتاض الزوجة أو الزوج عىل القرار, ألن 

طالق املحكمة األوىل صار بمثابة طالق معل ق عىل شط التصديق, وجا  

  .التصديق من حمكمة النقض

بوسع  فإن ,اً وكان رجعي   ,هذا الطالق هو األول أو الثاينفإذا كان 

ع زوجته إىل عصمته ما دامت يف العدة, وإن كان بائنًا بينونة  ج  رح الزوج أن ي 

صغرى فإنه بوسع الزوج أن يعقد عليها عقدًا جديدًا برشوطه الرشعية, 

ال بينونة كربى, وبه وإن كان هذا الطالق هو الثالث فقد بانت منه زوجته 

 لزوجها حتى تنكح زوجًا غريه. هذا, واهلل تعاىل أعلم.  حتل  

 ة ل عل  لو ت , وبعد سوتني دوموًا مون تواةدخ عالقهوا     : 12السؤال

 تزوج من أختها, تهل لوا   من أختها صحيإ شرعًا؟

ة املرأة التي حتيض هي إن املنصوِ عليه شعًا أن عد  اجلواب: 

وهلا سن اليأس ر سنها أو لدخثالث حيضات, وأما التي ال حتيض لصغ

وال جيوز اجلمع بني املرأة وأختها, كام ال جيوز الزواج  ؛فعدهتا ثالثة أشهر

  .قة يف عدهتاقة ما دامت املطل  من أخت املطل  
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  :وبناء عىل ذلك

من تاريخ العقد عىل أختها بعد ثالث حيضات كامالت  فإذا تم   

العقد  وتم   ,حتض ثالث حيضات فالعقد صحيح عليها, أما إذا ملطالقها, 

, وجيب به له أختها فهذا العقد غري صحيح شعًا, وال حتل   ,عىل أختها

ق القايض بينهامعليهام أن يتفر     .قا إن كان قد حصل دخول هبا, وإال فر 

 .ب عليه أي أثروأما إذا مل يدخل هبا فالعقد غري صحيح وال يرتت  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

: لقد متَّ دخول ة ل على لو ت  ليلة الزتا , تشوكَّ  13لالسؤا

يف أمرهووووا هوووول هووووي ريِّووووك أم بكوووور؟ تهخووووذها إىل عبيبووووتني  

نسوووووائيتني وبعووووود تحاوووووها ومعادنتهوووووا توووووبني أنهوووووا بكووووور,    

تطالبتوو  لو توو  بووالطالق بسووبك سوووء ظنوو  تيهووا, توورتض   

عالقها إو بعود مضوي أةبعوة أشوهر خشوية و وود محول ألن        

احلاموول بظنوو , تهوول صووحيإ بهنوو  و    الطووالق و دقووع علووى 

 جيول أن دطلقها إو بعد مضي أةبعة أشهر؟

إن قول الرجل لزوجته التي طلبت منه الطالق بسبب اجلواب: 

سو  ظنه فيها أنه ال جيوز أن يطلقها إال بعد ميض أربعة أشهر, هذا ليس 

بصحيح شعًا, بل جيوز له أن يطلقها مباشة, والطالق يقع عىل املرأة 

  .سواً  كانت حاماًل أم غري حامل
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 وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي

 :عىل اجلواب ما يل حفظه اهلل تعاىل

ولكنني أويص ذها الزوج باالعتهار لزوجته عن اهتامه هلا، وأويص ]

 .[الزوجة بمساحمته فيام اهتمها به، وأرجو أن يوفقا لالستمرار بالزوجية

 واهلل تعاىل أعلم.  هذا,

الر وول إ ا قووال لزو توو : أنووت عووال     : هوول صووحيإ أن12َّالسووؤال

 بالثالرة دقع علقة واحد ؟

ذهب مجاهري العلام  من التابعني ومن بعدهم, ومنهم اجلواب: 

األوزاعي والثوري والنخعي, وأبو حنيفة وأصحابه, ومالك وأصحابه, 

كثريون إىل أن  من والشافعي وأصحابه, وأمحد وأصحابه, وآخرون 

له حتى  زوجته ثالثًا جمموعة فقد بانت منه بينونة كربى, وال حتل   طل ق

تنكح زوجًا غريه, ويكون الزوج آثاًم, ومن خالف ذلك فهو شاذ  خمالف 

  .جلامهري العلام 

روى اإلمام مسلم عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: )كان الطالق 

 عليه وعىل آله وصحبه وسلم وأيب بكر عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل

اب: إن وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة, فقال عمر بن اخلط  

الناس قد استعجلوا يف أمر قد كانت هلم فيه أناة, فلو أمضيناه عليهم, 

  .فأمضاه عليهم(
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وهذا الذي فعله سيدنا عمر ريض اهلل عنه مع وجود الصحابة ريض 

  .ن ينكر عليه أحد هو إمجاعاهلل عنهم بدون أ

وعن مالك بن احلارث أن رجاًل سأل ابن عباس ريض اهلل عنهام 

اهلل فأندمه اهلل,  ك عىصفقال: )إن عمي طلق امرأته ثالثًا, فقال: إن عم  

وأطاع الشيطان فلم جيعل له خمرجًا, قال: أفال يلِّلها له رجل؟ فقال: من 

  .بن أيب شيبة وعبد الرزاقخيادع اهلل خيدعه( رواه البيهقي وا

  :وبناء عىل ذلك

فإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق بالثالثة, فقد بانت منه بينونة 

له حتى تنكح زوجًا غريه, وال عربة بمن خالف هذا  كربى, وال حتل  

 .القول, ألنه خيالف مجاهري العلام , وخاصة أصحاب املذاهب األربعة

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

ة وول تووزوج اموورأ , رووم علقهووا عالقووًا ة عيووًا وبانووت        : 15ؤالالسوو

من , روم توزوَّج بوهخرى, وولود  لو  ولودًا, السوؤال: هول جيوول          

قهوا أبووه؟   ملرأ  الويت علَّ ج بوا اذا الولد عندما دكرب أن دتوزوَّ 

 ًا عن تلك املرأ  املطلقة؟  هذا الولد أ نبّي دُّوهل دع

ڄڄڄڄڦڦ﴿يقول اهلل تعاىل: اجلواب: 

  .[11]النسا : ﴾چڃڃڃڃ

مة عىل الفرع,  وبنا  عىل ذلك يقول الفقها : زوجة األصل حمر 
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العصبات كأيب األب, أم من من واألصل هو األب وإن عال, سوا  كان 

ذوي األرحام كأيب األم, وبمجرد عقد األب عليها عقدًا صحيحًا تصبح 

رمة مؤب دة وإن مل يدخل هبا, مة عىل فرعه ح  ألن زواج من تزوج هبن   حمر 

  .اآلبا  يتناىف مع املرو ة, وترفضه مكارم األخالق, وتأباه الطباع السليمة

  :وبناء عىل ذلك

مة  فال يل   ج زوجة أبيه املطل قة, ألهنا حمر  البن هذا الرجل أن يتزو 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .دةعليه حرمة مؤب  

الشورعية,   اعوك وامل طوبوة بشوروع    : متَّ عقد لواج بني اخل16السؤال

 لو ت  ماابة مبور  الورب ,   أمَّ وقبل الدخول تبيَّن للزوج بهنَّ

وأةاد أن دطل   لو ت  قبل الدخول بها, تهل تستح ُّ شيئًا من 

 أهل الفتا  ما أخربوه مبر  أمها؟ مهرها, مع العلم بهنَّ

, فيجب : إذا أراد الرجل أن يطلِّق زوجته بسبب مرض أمهااجلواب

يكن دخول وال خلوة عليه أن يدفع هلا نصف املهر املتفق عليه إذا مل 

جب عليه أن يدفع املهر كاماًل, وذلك لقوله تعاىل: يصحيحة, وإال ف

ىىېېېېۉۉۅۅۋۋ﴿

ېئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

 . [141]البقرة: ﴾ېئېئ
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  :وبناء عىل ذلك

إذا أراد الزوج طالقها, فلها الزوجة  الزوجة ال يسقط حق   فمرض أمِّ 

دخول وال خلوة, وإال فاملهر كاماًل إال أن تعفو الزوجة  نصف املهر إذا مل يتم  

ها بطيب نفس منها  . هذا, واهلل تعاىل أعلم. , وهي بالغة خمتارةعن يش  من حقِّ

: امرأ  متحجِّبة دطلك لو ها منها أن تنوزع حجابهوا,   17السؤال

لنسوووائ , وحيوووك أن ختووورج نسووواؤه    احلجووواب  ألنووو  و حيوووكُّ 

متربِّ وووا , تهووول موووون حووو ِّ املووورأ  أن تطلووووك الطوووالق منوووو       

 وتستح ُّ املهر كاماًل؟

ح بأنه ال يب  أوالً : اجلواب  احلجاب, ويب   : إذا كان الزوج يصِّ

شى عليه  ج لنسائه ويأمرهن  بذلك, وي نكر فرضية احلجاب, فإنه خي  الترب 

ة ٻٻٻٻٱ﴿, وذلك لقوله تعاىل: من سلب اإليامن والرد 

ٿٿٿٺٺٺڀڀڀڀپپپپ

 . [46]األحزاب:  ﴾ٹٹٹٹٿ

ںںڱ﴿واهلل تبارك وتعاىل قىض وأمر باحلجاب بقوله تعاىل: 

ھھہہہۀۀڻڻڻڻ

, وهنى عن [59]األحزاب:  ﴾ڭڭۓۓےھھ

ج بقوله تعاىل:  ڤٹٹٹٿٿٿٿٺ﴿الترب 

ڃڃ ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ
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 . [44-41]األحزاب:  ﴾چچچچڃڃ

جيب عىل املرأة طاعة زوجها, وذلك لقول النبي صىل اهلل عليه  ثانياً:

ا رهبِّ  ي املرأة حق  والذي نفس حممد بيده ال تؤدِّ »وعىل آله وصحبه وسلم: 

رواه أمحد وابن ماجه, ولكن  طاعتها لزوجها مقي دة  «زوجها ي حق  حتى تؤدِّ 

حدود طاعة اهلل عز وجل, وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  يف

رواه البخاري  «ال طاعة يف معصية اهلل, إنام الطاعة يف املعروف»وسلم: 

ال طاعة ملخلوق يف »وقال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  .ومسلم

 رواه اإلمام أمحد والطرباين.  «وجل   معصية اهلل عز  

عىل املرأة أن تتلط ف لزوجها وحتاول إقناعه بمسألة احلجاب,  ثالثًا:

وأنه فرض عىل املرأة املسلمة, وأن  احلجاب وقاية هلا من مرىض القلوب 

ج,  ار, فإن أرص  عىل موقفه يف رفض احلجاب ووجوب الترب  ج  اق الف  س  الف 

هر منه ومل يكن بوسع املرأة رفض أمره, فلتطلب الطالق, وهي تستحق  امل

 . هذا, واهلل تعاىل أعلم. إذا تم  الطالق بعد الدخول أو اخللوة الصحيحة كامالً 

 : امرأ  حامل يف األشهر األوىل, قوال اوا لو هوا: إن ولود     11السؤال

تهنوووت عوووال , تهسوووقطت محلوووها, تهووول دقوووع الطوووالق؟ وهووول    

 خيتل  احلكم تياا إ ا كان اجلنني خملَّقًا أم غري خملَّ ؟  

املتعارف عليه يف مسألة الوالدة هي الوالدة التامة بعد متام  اجلواب:

وما دام عل ق الزوج طالق  ,ال السقط الذي يكون قبل متام احلمل ,احلمل
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زوجته عىل الوالدة فإن  الطالق ال يقع عليها إذا أسقطت محلها قبل متام 

  .يف أي وقت كان إذا كان قصد الزوج خروج احلمل احلمل, إال

  :عىل ذلك وبناء

في سأل الزوج عن قصده بقوله: )إن ولدت(؟ فإن كان قصده 

  .الوالدة بعد متام احلمل فام وقع الطالق, وإال وقع الطالق عليها

وجتدر اإلشارة إىل أن املرأة إذا أسقطت محلها لعذر صحي, وبنا  

عىل رأي طبيبة مسلمة, وكان اإلسقاط قبل الشهر الرابع, فال إثم عليها, 

  . فهي آثمةوإال

ا  كان اإلسقاط وأما إذا كان اإلسقاط بعد نفخ الروح فهي آثمة سو

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .بعذر أو بغري عذر

: مت عقوود لوا ووي علووى تتووا  بو ووود ولووي أمرهووا وشوواهدي  19السووؤال

 ,ف  علي , وكان قدةه مئة أل  لوري  سووةدة  عدل على مهر متَّ

وبعوودها قووت املاوواحلة   وقبوول الوودخول قلووت اووا: أنووت عووال ,   

د  العقد عليها بنفس املهر السواب , روم حاول خوال      بيننا و دَّ

 من املهر؟ قتها, تاا ا تستح ُّكذلك قبل الدخول تطلَّ

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ومل تكن هناك خلوة اجلواب: 

: ة عليها, وذلك لقوله تعاىلنصف املهر وال عد   شعية بينهام فإهنا تستحق  

ىىېېېېۉۉۅۅۋۋ﴿
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ېئېئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

 . [141]البقرة: ﴾ىئمئحئجئیییىئىئېئ

ڈڎڎڌڌڍڍڇ﴿ولقوله تعاىل: 

گگگککککڑڑژژڈ

  .[39]األحزاب: ﴾ڳڳ

  :وبناء عىل ذلك

نصف املهر بعد الطالق األول إذا مل يكن  الزوجة تستحق   فإن  

مخسني ألف لرية  ينها وبني زوجها, يعني تستحق  دخول وال خلوة ب

  .الزوجة بذلك هة الزوج إال إذا ساحمتوهو دين يف ذم   ,سورية

كذلك نصف املهر بعد الطالق الثاين إذا مل يكن دخول وال  وتستحق  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .الزوجة بذلك هخلوة بني الزوجني, إال إذا ساحمت

أنووت عووال , : لو وويت تطلقتهووا بقووولي اووا : اختلفووت مووع 21السووؤال

 ,وهذه هي الطلقة الثانية, واآلن نردد العوود  لبعضونا الوبعض   

إو أن لو ووويت تقسوووم بووواهلل أن هوووذا الطوووالق هوووو الثالوووث, وأنوووا    

 ؟تالقول ملنأقسم ميينًا بهن  الطالق الثاني, 

القول هو قول الزوج بيمينه, ألنه هو الذي يملك اجلواب: أوالً: 

أخرجه ابن  «الساقأخذ بالطالق ملن إنام »كام جا  يف احلديث:  الطالق,

  .ماجه والدارقطني



 

 طالقكتاب ال

 

145 

 ,يرتك لوجود اليقني , بل الشك  ال يرتك اليقني بالشكِّ ثانيًا: 

  .للقاعدة: اليقني ال يزول بالشك

الورع مطلوب شعًا لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه ثالثًا: 

رواه الرتمذي عن احلسن ريض اهلل  «ال يريبك دع ما يريبك إىل ما»وسلم: 

 واحليطة يف الفروج أوىل من األخذ بالرخص فيها.  .عنه

  :وبناء عىل ذلك

وبإمكانك أن  ,ًا بالطالق الثالثفالقول قولك بيمينك ما دمت شاك  

هتا فبإمكانك هتا, وإذا انقضت عد  ترجعها إىل عصمتك ما دامت يف عد  

  .رشوط الرشعية للعقد الصحيحجتديد العقد عليها بال

فيؤخذ  ,هذا الطالق هو الثالث نة عىل أن  أما إذا كان لزوجتك بيِّ 

ومل  ,نةوتبني زوجتك منك بينونة كربى, وإن مل تكن عندها بيِّ  ,نةبالبيِّ 

 هذا, واهلل  .ها أن تفتدي نفسها منك باملخالعةيلعف ,بيمينك كر قح تصدِّ 

 تعاىل أعلم. 

  لو تو  دون أن دوذكر لو     طلك من ولوده أن دطل و  : والد د21السؤال

ل  إ ا مل دطل  لو تو , ألن سويدنا عاور     ًاعاّق هالسبك, ودعترب

ةضي اهلل عن  أمر ولوده عبود اهلل أن دطلو  لو تو , وةسوول اهلل      

صلى اهلل علي  وعلى هل  وصحب  وسلم أمر عبد اهلل أن دطيوع  

ثووواًو ألمووور امت  لو تووو  أبوواه, تهووول جيوووك علوووى الولووود أن دطل ووو 
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 الزو ني يف حالة وتاق؟ مع العلم بهنَّ ,والده

طاعة الوالدين يف غري معصية هلل  فيه بأن   مما ال شك  اجلواب: أوالً: 

وجل واجبة شعًا, وال جيوز عقوق الوالدين ما داما يأمران يف حدود  عز  

 الطاعة يف معروف, وال طاعة اهلل عز وجل, وإال فال جتب الطاعة, ألن  

  .طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق

ريض اهلل  شعًا, للحديث القديس: عن أيب ذرالظلم حرام ثانيًا: 

عنه عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فيام روى عن اهلل 

ه عىل نفيس وجعلت   محت  الظلمر يا عبادي إين حر  »تبارك وتعاىل أنه قال: 

 مسلم.  رواه «فال تظاملوا ماً بينكم حمر  

ر الظاملني بقوله تبارك وتعاىل:  ىئېئېئېئ﴿وحذ 

 يئىئمئحئجئیییىئىئ

 . [34]إبراهيم: ﴾ڀپپپٻٻٻٻٱ

املطلوب من األمة االقتدا  باألنصار واملهاجرين كام قال ثالثًا: 

پپٻٻٻٻٱ﴿تعاىل: 

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپ

 . [211]التوبة: ﴾ڤٹٹٹٿٿٿ

  :لكوبناء عىل ذ

ة سيدنا عمر ريض اهلل عنه يف فإذا كان والد هذا الرجل كشخصي  

ى حدود اهلل تعاىل, وهو غيور عىل الوقوف عند احلدود الرشعية, وال يتعد  
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دين اهلل عز وجل كغرية سيدنا عمر, وخياف من اهلل تعاىل كخيفة سيدنا 

ال فيحرم عىل عمر ريض اهلل عنه, فيجب عىل الولد أن يطيع أباه فيام أمر, وإ

الولد أن يطيع أباه يف ذلك حتى ال يقع يف الظلم, حيث يطلق زوجته بدون 

: يقول سبب ظلاًم وعدوانًا, والنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

بن عبد  رواه مسلم عن جابر «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلامت يوم القيامة»

  .ريض اهلل عنه اهلل

ًا بحيث السبب الداعي لطالقها, وكان شعي  فإذا ذكر الوالد لولده 

دينها وأخالقها, فيجب عليه طاعة الوالد, وإال فال جتب طاعته بل  يمس  

ٻٻٻٻ﴿ال تندب يف هذه احلالة, وصدق اهلل القائل: 

ٺٺٺڀڀڀڀپپپپ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٿٿٿٿ

 . [245]النسا : ﴾ڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

جب و لولده السبب الرشعي الداعي وامليبنيِّ وننصح الوالد أن 

اهلل يف أعراض الناس, وليتذكر حديث سيدنا رسول  ق  لطالقها, وإال فليت  

 ال يؤمن أحدكم حتى يب  »اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 فهل يب   ,اإلمام أمحد عن أنس ريض اهلل عنهرواه  «لنفسه ألخيه ما يب  

 حارمه؟ هذا, واهلل تعاىل أعلم. هذا ملالوالد 

 : ة ل قام بزداة  صددق  وكان دشكو أملوًا يف  سوده, تقوال   22السؤال
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ل   ليس : اشورب هوذا الشوراب تفيو  شوفاء ملرضوك, تشورب        

منوو  تكووان مخوورًا ِمسووكرًا, و هووك إىل بيتوو  تشووعر  بوو  لو توو    

أن  سكران, ت اصات  يف  لك, تغضك منها, وقال اا: أنوت  

رووة, ويف الاووبا  شووعر باملاوواب الووذي وقووع عليوو    عووال  بالثال

وهو دقسم باهلل العظويم بهنو  موا دعور  الشوراب الوذي شورب         

 أن  مخر, تهل عالق  على لو ت  واقع عندما كان سكران؟

ي بسكره ـ إن كان يعلم أن هذه مخرة فرشهبا السكران املتعدِّ اجلواب: 

ور الفقها , سوى عند مجه ـ فإن طالقه لزوجته واقع عليهاوسكر هبا 

 , وهو مسؤول عن مجيع تصفاته وال عذر له بسبب علمه أهنا مخر. ةاحلنبلي  

ع يف ذلك فرشبه وهو ال  د  أما إذا كان ال يعلم أن الرشاب مخر, وخ 

 يعلم أنه مخر, وسكر, فإن طالقه يف هذه احلالة غري واقع عىل زوجته. 

  :وبناء عىل ذلك

الرجل, واهلل تعاىل مط لع عىل قلب ف عىل صدق هذا فاألمر متوقِّ 

العبد إن كان صادقًا أم كاذبًا, فإن كان ال يعلم أن الرشاب مخر ـ واهلل يعلم 

  .صدقه من كذبه ـ فطالقه غري واقع عىل زوجته

عند  أما إذا كان يعلم أنه مخر وشبه فطالقه واقع عىل زوجته

 قها  بانت منه زوجته, وما دام طل قها بالثالثة فعند مجهور الفاجلمهور

البعض   له حتى تنكح زوجًا غريه, وقد خالف فال حتل   بذلك بينونة كربى,

  .مجهورر الفقها  فأوقع الطالق بالثالثة طلقة واحدة, وأنا ال أفتي بذلك
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 .إذًا األمر مرتبط بعنق السائل وهو مسؤول عن كالمه يوم القيامة

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

 ,فوووت موووع لو ووويت وأنوووا يف حالوووة غضوووك شوووددد   : اختل23السوووؤال

قالوووت لوووي لو ووويت: إن كنوووت ة ووواًل علقووون, تقلوووت اوووا:    ت

تهول   ,ن على ما حاول اعال  عال  عال , وحنن اآلن نادم

الطووالق واقووع أم و, حيووث مووا قلووت اووا: أنووت عووال  عووال         

 عال , بل قلت: عال  عال  عال ؟

آله وصحبه  حضة سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىلاجلواب: 

عة إنام الشديد الذي يملك نفسه عند »وسلم يقول:  ر ليس الشديد بالص 

وقال لرجل استوصاه:  .رواه مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه «الغضب

 رواه البخاري.  «ال تغضب»

والواجب عىل املؤمن يف ساعة الغضب أن يكظم غيظه, وذلك 

پپپٻٻٻٻ﴿لينال اجلنة, لقوله تعاىل: 

ٿٺٺٺٺ ڀڀڀڀپ

﴾ڤڤٹٹٹٿٿٿ

 . [243عمران: ل]آ

أما إذا مل يملك اإلنسان نفسه عند الغضب ومل يكظم غيظه فقد يندم 

 . ذها أوالً  .ولكن ال ينفع الندم
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مجلة مفيدة  د  ووقع جوابًا لطلب فإنه يع الطالق إذا كان رصياً ثانيًا: 

ت عليه كتب ال شافعية يف املغني والبجريمي ويقع به الطالق, كام نص 

وخالصة الفقه البن حافظ, هذا فضاًل عن مذهب مجهور الفقها  الذين 

  .ال يشرتطون يف الطالق اجلملة املفيدة كام تشرتط الشافعية

  :وبناء عىل ذلك

فقد وقع الطالق عىل زوجتك عند مجهور الفقها  بام فيهم السادة 

  .الشافعية ألنه كان جوابًا لطلبها

رت لفظ الطالق أما تكرار اللفظ فهو عائد إىل ني  و تك, فإن كر 

بقصد التأكيد عىل اللفظة األوىل من الطالق فإنه يقع الطالق واحدًا, وإال 

فقد وقعت الطالقات الثالثة, وبذلك تبني زوجتك منك بينونة كربى فال 

  .لك حتى تنكح زوجًا غريك حتل  

تعي ما تقول ولو كنت يف حالة كلمة الطالق وأنت بهذا إذا تلفظت 

 ,ومل تتذكر أنك طل قت زوجتك ,غضب شديد, أما إذا كنت فاقدًا وعيك

ال »فطالقك غري واقع, لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

رواه اإلمام أمحد عن السيدة عائشة ريض اهلل  «طالق وال عتاق يف إغالق

ل مسؤولية كالمك يوم فأنت أدرى بنفسك وأنت الذي تتحم   .عنها

 القيامة. هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

 أنووا شوواب أ ردووت عقوود لوا ووي ومل دووتم الوودخول, أحيانووًا: 22السووؤال
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حتاوول بعووض املشوواكل بووين وبووني لو وويت تووهقول اووا يف      

حالة من الغضك: انتهت عالقيت بك, تاا حكم الشورع يف  

 هذا القول؟

ة املشاكل بينك وبني يا أخي الكريم العجيب فيكام كثراجلواب: 

ر يا أخي  زوجتك قبل الدخول فكيف سيكون احلال بعد الدخول؟ تذك 

کککڑڑژژڈ﴿أنت وزوجتك قول اهلل تعاىل: 

  .[91]النحل: ﴾گگگک

را قول اهلل تعاىل:  ىئېئېئېئۈئۈئۆئ﴿وتذك 

حبجبيئىئمئحئجئ ییییىئىئ

 . [216-213]طه: ﴾پپپٻٻٻٻٱ مبخب

رك يا أخي الكريم بقول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل وأذكِّ 

جوه, إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّ »آله وصحبه وسلم: 

رواه الرتمذي عن أيب  «إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض

  .هريرة ريض اهلل عنه

 ومن مجلة األخالق احلسنة كظم الغيظ وأن ال يغضب اإلنسان إال

 فأسأل اهلل تعاىل يل ولكم حسن اخللق.  .كت حرمات اهلل عز وجله  إذا انت  

أما قولك لزوجتك: انتهت عالقتي بك, فهذا مرتبط بني تك, فإذا كان 

قصدك الطالق فالطالق يقع عىل زوجتك, وإن مل تقصد الطالق بل التهديد 

  .والتخويف لزوجتك فال يقع طالق عليها
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  :وبناء عىل ذلك

تك, إن قصدت الطالق وقع عليها الطالق بائنًا مر مرتبط بني  فاأل

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .بينونة صغرى, وإال فال يقع الطالق عليها

الفردضة منوذ عشور    لقد أكرمن اهلل عز و ل حبفِّ: 25السؤال

سوووونوا , وعنوووودما ة عووووت بوووودأ  لو وووويت باملعاتبووووة لعوووودم       

الرووة مل أعوود أسوواتر مراتقتهووا لووي, تقلووت اووا: بوواحلرام بالث

أو أحف إو برتقتك, وقد تقدَّمت يف هذا العام موع والودتي   

لو ووويت إن سووواتر  موووع    ت املواتقوووة, تهووول حتووورم علووويَّ   وقَّووو

الفردضة, ولويس   والدتي هو حفُّ حفَّ والدتي؟ مع العلم أنَّ

 هناك من دذهك معها, وهي مردضة ومسنَّة.  

ك بصحبة سفرك وحج  دت : أخطأت خطًأ كبريًا عندما قي  اجلواب

أما خطر يف بالك أن تضطر إىل السفر لوحدك أو إىل احلج  ,زوجتك

لوحدك أو مع بعض حمارمك؟ أما خطر يف بالك أن تكون زوجتك 

 مريضة وأنت مضطر إىل السفر وتسافر لوحدك؟ وعىل كل حال: 

فإذا سافرت مع والدتك ألدا  احلج بدون صحبة زوجتك, فإن 

  .لك حتى تنكح زوجًا غريك ونة كربى, فال حتل  زوجتك تبني منك بين

 ابمنزلة اليمني فإذا حنثت فيه د  ك بعض العلام  يفتي بأن هذا يعوهنا

 وجب عليك كفارة يمني وهي إطعام عرشة مساكني, وأنا ال أفتي هبذا, ألن

 من يسمع كلمة احلرام يعلم كلمة احلرام يف بالد الشام هي كلمة طالق, فكل  
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  .مة طالق, فصارت كلمة احلرام بمنزلة ألفاظ الطالق الصيحبأهنا كل

  :وبناء عىل ذلك

وأن تكون زوجتك يف  ,فأنا أنصحك أن تسافر خلدمة والدتك

وإال فقد حرمت  ولو اقرتضت قرضًا حسنًا يف سبيل ذلك, صحبتك,

ك, أو أن ال تسافر مع لك حتى تنكح زوجًا غري عليك زوجتك فال حتل  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. .والدتك وليسافر معها غريك من املحارم

  لو توو  للاوور  األوىل بلفووظ   هوول ميكوون لر وول علَّوو  : 26السووؤال

 الطالق الاردإ أن در عها إىل عاات  بدون ةضاها؟

إذا طل ق الرجل زوجته للمرة األوىل أو املرة الثانية بلفظ اجلواب: 

ًا, , بدون بدل مال, فإن طالقها يكون رجعي  الدخول هبا, بعد رصيح

وبإمكان الزوج أن ي رجع زوجته إىل عصمته ولو بدون رضاها, وهو 

ب  ,ته أمام اهلل تعاىلمسؤول عن ني   هل إرجاعها لعصمته من أجل التهر 

فإن كان  ؟ومن أجل أن يضيِّق عليها حتى تفتدي نفسها منه ,من مهرها

ت ا لرجعة ويكون بذلك آثاًم, ألنه أراد أن يعضل زوجته هذا قصده صح 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .حتى تفتدي نفسها منه

ة واحوود , وهوووذه للاووور   : علقوووت لو وويت علقوووة ة عيَّووو 27السووؤال 

األوىل, وأنووا اآلن أةدوود أن أة عهووا إىل عاووايت, تهوول جيووك    

 عليَّ أن أشهد على هذه الر عة أم و؟
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 أنه ال جيب اإلشهاد يف الطالق وال يف اتفق الفقها  عىلاجلواب: 

اإلشهاد عىل الرجعة والطالق, وذلك ملا روى أبو  الرجعة, ولكن يستحب  

 يطلق الرجل عن سئل حصني بن عمران أن, اهلل عبد بن فمطرِّ  عنداود 

 لغري طلقت: فقال ,رجعتها عىل وال طالقها عىل دشه  ي   ومل هبا يقع ثم امرأته

  .دح ع  تر  وال ,رجعتها وعىل طالقها عىل أشهد ,ةسن  لغري وراجعت ,ةسن 

  :وبناء عىل ذلك

فال جيب عليك أن ت شهد عىل إرجاع زوجتك إىل عصمتك ما دامت 

هتا, ولكن يستحب  لك اإلشهاد   .مل تنقض عد 

هتا بعد الطالق فال حتل  لك إال  من غري رجعة, وأما إذا انقضت عد 

ذا كان الطالق للمرة األوىل أو الثانية. بعقد جديد مع وجود شاهدين إ

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

: ة وول سوووةي تووزوج اموورأ  موون ليبيووا, وةلقوو  اهلل تعوواىل  21السووؤال

منهووا عفوواًل, وحاوول بينهاووا خووال  تطلَّقهووا, وموون املعلوووم   

احلضوووانة لووويم, واألم تردووود السوووفر بطفلوووها إىل    بوووهنَّ حووو َّ 

 لده, تاا ا دفعل؟ليبيا, وبذلك حيرم األب من ةؤدة و

: احلضانة واجبة شعًا لرعاية الطفل, وهي حق  لألم وليس اجلواب

واجبًا عليها, إال إذا كان املحضون ال يقبل إال أمه أو مل يوجد غريها, أو مل 

  .يكن لألب وال للصغري مال

فإذا قبلت األم حضانة الطفل فال جيوز هلا أن تسافر بطفلها إىل بلد 
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ته, وللزوج أن يمنعها من ذلك زوجي  آخر إذا كانت يف   .ة األب أو يف عد 

هتا فإنه جيوز هلا أن تسافر بطفلها  ,أما إذا ط لِّقت الزوجة وانتهت عد 

 يف األحوال التالية: 

ـ إذا سافرت به إىل بلدة قريبة بحيث يمكن ألبيه رؤيته والعودة 2

  .يف هناره

  :لتاليةـ إذا سافرت به إىل مكان بعيد بالرشوط ا1

  .أ ـ أن يكون البلد الذي انتقلت إليه وطنها

  .ب ـ أن يكون عقد الزواج كان يف تلك البلد

  :وبناء عليه

فال جيوز هلذه املرأة أن تسافر بطفلها إىل ليبيا ما دامت يف العدة, 

يمنعها, فإذا انقضت العدة وكان عقد الزواج عليها يف ليبيا  نوللزوج أ

أجرى  نييا, ألن الزوج ريض بذلك ضمنًا حها إىل ليبفلها أن تسافر بطفل

  .العقد عليها يف بلدها

أما إذا كان عقد الزواج يف غري بلدها, كأن كان يف بلد زوجها, 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .فليس هلا أن تسافر به إال برضا الزوج

ل قت رالروًا, تهول تسوتح ُّ النفقوة مون لو هوا       : امرأ  ُع29السؤال

   أم و؟املطل 

فإهنا  ,فق الفقها  عىل أن املطل قة ثالثًا إذا كانت حامالً ات  اجلواب: 

ٻٱلقوله تعاىل: ﴿, وذلك يف أثنا  العدة تستحق  النفقة والسكنى
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ٺٺٺڀڀڀپپپپٻٻٻ

, وألهنا حامل بولده, وهو جيب [6]الطالق: ﴾ٿٿٿٺ

 ق عىل احلمل إال إذا أنفق عىل أمه. عليه أن ينفق عىل ولده, وال يمكن اإلنفا

فقد اختلف الفقها  فيها عىل  ؛املطل قة غري حامل هذه أما إذا كانت

  :ثالثة أقوال

  .هلا السكنى والنفقة ما دامت يف العدة, وهذا مذهب السادة احلنفية األول:

هلا السكنى دون النفقة, وهذا مذهب املالكية والشافعية,  الثاين:

  .ند احلنابلةوهو رواية ع

  .ال نفقة هلا وال سكنى, وهو مذهب احلنابلة الثالث:

  :وبناء عىل ذلك

فأنا أنصح الزوج املطلِّق أن يأخذ بقول السادة احلنفية الذين أوجبوا 

للمطل قة السكنى والنفقة, هذا إذا كانت غري حامل, وذلك من باب قول اهلل 

عامل بالفضل , وألن الت[141]البقرة: ﴾ییىئىئتعاىل: ﴿

أوىل من التعامل بالعدل, وصاحب الدين واخلل ق إذا أحب  الزوجة أكرمها, 

وإذا كرهها مل يظلمها, واخلروج من اخلالف بني الفقها  أوىل, فإذا دفع 

  .ته بيقني بإذن اهلل تعاىلللزوجة املطل قة ثالثًا النفقة مع السكنى برئت ذم  

اماًل فباالتفاق جيب عىل املطلِّق السكنى أما إذا كانت املطل قة ثالثًا ح

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .والنفقة هلا

** ** ** 
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: حاوووولت خمالعووووة ةضووووائية بووووين وبووووني لو ووووي بعوووود 1السووووؤال

الوودخول, تهوول لووك علوويَّ العوود ؟ وكووم هووي موودَّتها؟ مووع        

 العلم بهن الدوة  الشهردة تهتين بنظام. 

لع هو طالق إذا تم  بألفاظ الطالق, وإذا كان بغري اخل  : اجلواب

ألفاظ الطالق واملقصود منه الطالق فهو كذلك طالق عند مجهور 

: الفقها , ويقع به الطالق بائنًا, واهلل تبارك وتعاىل يقول يف كتابه العظيم

  .[111]البقرة: ﴾چچچڃڃ﴿

  :وبناء عىل ذلك

واملالكية والشافعية واحلنابلة يف فقد ذهب مجهور الفقها  من احلنفية 

ة املطل قة ثالثة قرو , وذلك  ة املختلعة هي نفس عد  املذهب إىل أن عد 

لآلية الكريمة, وهناك قول لإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل خالف فيه رأي 

  .مجهور الفقها  وقال بأن عدة املختلعة حيضة واحدة

وط يف دين اهلل عز وجل, وطبعًا األخذ بقول مجهور الفقها  هو األح

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ة املرأة املطل قة بيقنيوبه تربأ ذم  

يف اليووم الثواني    لو هوا وولود   عنهوا  امرأ  حامل موا   : 2السؤال

 , تاتى تنتهي عدَّتها؟  من وتات 

ة املرأة ذهب مجهور الفقها  من املذاهب األربعة إىل أن عد  اجلواب: 
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ا وهي حامل تنقيض بوضع احلمل قل ت املدة أم كثرت, املتوىف عنها زوجه

هتا حتى لو وضعت بعد وفاة زوجها بساعة واحدة, فإهنا تنقيض بذلك عد  

  .لألزواج وحتل  

﴾وئوئەئەئائائ﴿وذلك لقوله تعاىل: 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .[3]الطالق: 

رة : امرأ  ُعل قت من لو ها وهي مرضع, ومرَّ عليها رال3السؤال

أشهر دون أن ترى دم احلويض, تهول تنقضوي عودَّتها مبضويِّ      

 رالرة أشهر أم و؟

ة ذات األقرا  اجلواب:  ة املرأة احلر  ذهب مجهور الفقها  إىل أن عد 

صحيحان ـ ثالثة قرو , فتعتد  باألقرا  وإن وهي من هلا حيض وطهر  ـ

ڃ﴿تباعد حيضها وطال طهرها, وذلك لقول اهلل تعاىل: 

  .[111]البقرة: ﴾چچچڃ

غر, أو بلغت سن  احليض 
أما املرأة املطل قة التي مل ترر دمًا ليأس أو ص 

هتا ثالثة أشهر, لقوله تعاىل:  ٴۇۈۈ﴿أو جاوزته ومل حتض, فعد 

﴾ىېېېېۉۉۅۅۋۋ

 . [3]الطالق: 

 واملرأة املطل قة إذا انقطع دم حيضها لعل ٍة ت عرف كرضاع أو نفاس أو

مرض ي رجى برؤه فإهنا تصرب وجوبًا حتى حتيض, وتعتد  باألقرا  وإن تباعد 
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لتي مل حتض أو التي بلغت سن  اة املرأة املطل قة باألشهر هي حيضها, ألن عد  

  .اليأس, وهذه املرأة املرضع ليست واحدة منهام, ألهنا ترجو عود الدم

  :وبناء عىل ذلك

باألقرا  وهي  وتعتد   ,حتيضبًا حتى وجو فعىل هذه املرأة أن تصربر 

وبإمكاهنا أن تأخذ الدوا  لنزول دم احليض إذا كان  ؛حيضات ثالث

ها, وال تعتد  باألشهر  هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .الدوا  ال يض 

ج ة وول اموورأ  موون غووري شووهود, وبعوود لوا وو  بهشووهر  : تووزو2َّالسووؤال

 العلووم بووهنَّ ؟ مووع مووا  الر وول, تهوول لووك علووى املوورأ  العوودَّ   

 أهلها و دعلاون بزوا ها.  

إال  ذهب مجهور الفقها  إىل أن عقد الزواج ال يصح  اجلواب: 

وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ,بحضة شاهدين

  .«عدل يح وشاهدر  ال نكاح إال بويل  »

إذا أثر  ب عليه أي  وال يرتت   ,العقد بدون شهود فالعقد باطل فإذا تم  

وجتب  ,الدخول هبا فيجب التفريق بينهام الدخول باملرأة, فإذا تم   مل يتم  

  .العدة عىل املرأة بعد التفريق بينهام

 ,جها بدون شهودأما إذا مات الرجل بعد الدخول عىل املرأة التي تزو  

فقد ذهب مجهور الفقها  إىل عدم وجوب عدة الوفاة عىل املرأة املدخول هبا 

ة الوفاة جتب يف النكاح ها بدون شهود, وذلك ألن عد  عقد  إذا كان 
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 .[143]البقرة: ﴾ٻٻٻٻٱ﴿الصحيح, قال تعاىل: 

 وال يصري زوجًا حقيقة إال بالنكاح الصحيح. 

ف لفوات ة الوفاة جتب عىل املرأة إظهارًا للحزن والتأس  كام أن عد  

  .نعمة النكاح, والنعمة يف النكاح الصحيح دون الفاسد

قالوا: جتب العدة عىل املرأة املدخول هبا يف فوخالف يف ذلك املالكية 

  .تويف عنها زوجهاإذا النكاح الفاسد 

  :وبناء عىل ذلك

وال جتب  ,فعند مجهور الفقها  هذه املرأة آثمة بزواجها بدون شهود

عدة الوفاة عليها, وعليها بالتوبة واالستغفار والندم عىل ما فعلت 

ة عليها عند السادة وجتب العد   ,ألن الصدقة تطفئ اخلطيئة ,قوالتصد  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .املالكية

 ة, ما  لو هوا وأةاد  أن للوس العود  يف    : امرأ  متزو5ِّالسؤال

ة, تانعهووا أوود لو هوا مون  لووك, وقوالوا اووا:    بيوت الزو يَّو  

عليووك أن للسووي العوود  يف بيووت أهلووك, ألن هووذا البيووت     

 ةرة, تهل هذا الكالم صحيإ؟صاة للو

ة وفاة ذهب مجهور الفقها  إىل أنه جيب عىل املرأة املعتد  اجلواب:  ة عد 

أن ت الزم املسكن الرشعي الذي كانت فيه, فال خترج منه إال لضورة أو 

عذر, فإن خرجت من غري رضورة وال عذر تكون آثمة, ومن حقِّ الورثة 

 جية. أن يمنعوها من اخلروج من بيت الزو
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جوها من بيت الزوجي   ر  ة ما دامت وال جيوز هلا وال لورثة زوجها أن خي 

ة, وإال كانت آثمة إن خرجت باختيارها بدون عذر أو رضورة, يف العد  

وكانوا آثمني إذا أخرجوها من غري عذر أو رضورة, وذلك لقوله تعاىل: 

, وهو نص  [2]الطالق: ﴾ٿٿٿٺٺٺ﴿

  .ةة أثنا  العد  ها أو إخراجها من بيت الزوجي  رصيح بعدم جواز خروج

  :وبناء عىل ذلك

جوا املرأة من بيت الزوجي   ر  ة حتى فال جيوز لورثة الزوج أن خي 

هتا, وإنح آلر البيت  إليهم, فإن أخرجوها من غري عذر أو  تنقيضر عد 

رضورة كانوا آثمني وال إثم عليها, وتنتقل إىل أقرب بيت تستطيع املقام 

هتافيه مد    علم. أهذا, واهلل تعاىل  .ة عد 

 وووة ماوووابة  : امووورأ  توووويف لو هوووا, وعنووودها بنوووت متزوِّ   6السوووؤال

و وو دو وود وووو نسووهل اهلل تعوواىل العاتيووة   ووومبوور  السوورعان  

أحد دقوم على خدمتها, تهل جيول للارأ  أن تعتدَّ يف بيت 

 ابنتها من أ ل خدمة ابنتها املردضة؟

ة, وال جيوز للمرأة ة هو بيت الزوجي  ن املعتد  األصل يف سكاجلواب: 

ة إال ألمر رضوري, ال يمكن قضاؤه إال ة أن خترج من بيت الزوجي  املعتد  

ٿٿٿٺٺٺ﴿بنفسها, وذلك لقوله تعاىل: 

ڄڄڦڦڦڤڤڤٹٹٹٹٿ

 . [2]الطالق: ﴾ڇچچچچڃڃڃڄڄ
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  :وبناء عىل ذلك

ة إال ألمر هتا إال يف بيت الزوجي  عد  فال جيوز للمرأة أن تقيض  

رضوري, فإذا كان ال يوجد أحد خلدمة املريضة إال أمها, وال يمكن نقل 

ها ألسباب رضورية, فال حرج من انتقال األم إىل بيت املريضة إىل بيت أمِّ 

هتا عندها وللقيام بخدمتها, وال جيوز للمعتد   ة أن تنتقل ابنتها لقضا  عد 

إال إذا استغنت املرأة املريضة عن اخلدمة, فإهنا ترجع إىل بيت إىل بيت آخر 

 هتا. هذا, واهلل تعاىل أعلم. ة إلكامل عد  الزوجي  

: امووورأ  علبوووت مووون القاضووي الشووورعي أن دطل قهوووا مووون  7السووؤال 

لو هووووا, تطلَّقهووووا القاضووووي الشوووورعي عالقووووًا غووووري ِمْبووووَرم,      

د , وبعووود   مباشووور , تجلسوووت املووورأ  يف العووو وألزمهوووا بالعووودَّ

 وووت مووون ة ووول هخووور, روووم اسوووِت رج قوووراِة   انتهووواء العووود  تزوَّ

احملكاة الشرعية األوىل القاضي بالتفرد  بينهاا بطوالق  

غووووري ِمْبووووَرم, وقابوووول للطعوووون, وِبل وووو  للووووزوج, وععوووون الووووزوج    

بوالقراة, وُقِبوَل ععِنو . السوؤال: هول لواج املورأ  بعود انقضواء         

 تها صحيإ أم و؟عدَّ

مًا, فإن إلزامه ما دام اجلواب:  ر ربح قرار القايض بالتفريق مل يكن م 

ة املرأة يف هذه احلالة تبدأ إما بعد للزوجة بالعد   ة غري صحيح, ألن عد 

ميض فرتة الطعن ومل يطعن الزوج, وإما بصدور قرار حمكمة النقض 

  .بتصديق الطالق
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وكان من الواجب عىل املحامي بعـد صـدور قـرار املحكمـة األوىل 

برل غ الزوجر قرارر املحكمة لينظر هل سيطعن الزوج بالقرار أم بالتف ريق أن ي 

 هتا؟ال؟ ولتعلم املرأة املطلقة متى تبدأ عد  

  :وبناء عليه

ة املرأة التي قضتها بعد قرار املحكمة بالتفريق غري صحيحة, فعد  

نر يف قرار املحكمة ب م, وما دام الزوج طرعر ر ربح عد ألن طالق القايض غري  م 

ب لر طعنه, فالطالق ما وقع عىل زوجته, وما زالت هي يف  تبليغه القرار, وق 

  .عصمته حتى يصدر القرار من حمكمة النقض بتصديق الطالق أو رفضه

واآلن زواج املرأة من رجل آخر هو زواج غري صحيح ألهنا ما زالت 

ق قرار  املح دِّ كمة يف عصمة زوجها حتى يصدر قرار حمكمة النقض, فإن ص 

  .ة عىل املرأة يف حينهااألوىل عندها يقع التفريق بني الزوجني, وجتب العد  

لذلك جيب التفريق بني املرأة والرجل الثاين إما باالختيار وإما بقرار 

ا فهو وط  بشبهة, وجيب التفريق بينهام, هبالقايض, وإذا تم  الدخول 

مر ة بعد التفريق والقايض هو اآلثم بإلزامها بالعد   هر م, ألنه أروح ر ربح بقرار غري م 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .هتاج بعد انقضا  عد  املرأة بأنه يق  هلا أن تتزو  

 

** ** ** 
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 ما هي كيفية كتابة الوصية الشرعية؟  : 1السؤال

ة قد تكون واجبة, وقد تكون مندوبة ة الرشعي  الوصي  اجلواب: 

ة الواجبة فهي أن يكتب اإلنسان ما عليه من حقوق ة, أما الوصي  مستحب  

من حقوق اهلل عز وجل, من زكاة ونذر وكفارة يمني وحج وما و ,العباد

حتى ال يضيِّع ألحد من  ,شاكل ذلك, ومن ديون للعباد ومهر الزوجة

ةاخللق حق     .ه, ألن حقوق العباد مبني ة عىل املشاح 

أن يكتب ما له من حقوق عىل العباد, خاصة إذا  واألفضل كذلك

  .كان سيرتك ورثة فقرا , فهم أحق  بامله من األباعد

هي أن جيعل شيئًا من ماله يف فأما بالنسبة للوصي ة املستحب ة املندوبة 

ل وقفًا يف سبيل سبيل اهلل عز وجل, وذلك بأن ت عطرى للفقرا , أو أن جت   عر

تكون الوصية لوارث, ويستحب  أن تكون ألوالد  أن العىل اهلل تعاىل, 

  .إن وجد, وأن ال تزيد الوصية عن ثلث تركتهغري الوارثني ابنه املتوىف 

د املوىص  واألفضل أن تكون الوصية مكتوبة بخطِّ املويص, وأن يدِّ

أن يبدأ بالبسملة والثنا  عىل اهلل تعاىل, ثم الصالة عىل النبي  له, ويستحب  

عليه وعىل آله وصحبه وسلم, ثم الشهادتني, ثم اإلشهاد عىل  صىل اهلل

الوصية من أجل صحتها ونفاذها, ومنعًا من جحودها وإنكارها, يقول 

امرئ مسلم له يش   ما حق  »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 .رواه البخاري ومسلم «يويص فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده

 اىل أعلم.هذا, واهلل تع
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 ةع تركتو  بعود موتو  بالسوودَّ    ن توولَّ هل حماميًا ب: ة ل وك2َّالسؤال

ع بووني الووذكوة واإلنوواث, وقووال للاحووامي: هووو و دردوود أن تووولَّ   

الرتكة بعود موتو  إو بالتسواوي بوني الوذكوة واإلنواث, تهول        

مووا تهخووذه األنثووى  ووائز شوورعًا؟ ألن الر وول مووا , واحملووامي       

 كة كاا أوصى الر ل.  دعال اآلن على تولدع الرت

عنا وعن هذا الرجل الذي  إين أرجو اهلل عز وجل أن يعفور اجلواب: 

ح فيها بأنه ال يريد أن تكون القسمة  ,أوىص هبذه الوصية حيث رص 

 . ذها أوالً  .شعية بني الذكور واإلناث

إال إذا وافق الورثة  ,يرم عىل املحامي القيام هبذا العمل ثانياً:

, وكانوا عاقلني قة رصية عىل توزيع الرتكة بينهم بالتساويمجيعًا مواف

  .بالغني خمتارين

من الرتكة بالسوية مع الذكور  يرم عىل البنات أخذ حصتهن   ثالثًا:

بعد وفاة املويص, وكانوا  إال إذا وافق الذكور عىل ذلك موافقة رصية

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .عاقلني بالغني خمتارين

: ة وول قبوول وتاتوو  كتووك وصوويَّت , وعوويَّن الوصووي عليهووا  3السووؤال

 لو ت , تهل تاإ الوصادة إىل املرأ ؟

ه ليقوم هبا بعد موته أمورر  إليه إنسانٌ  در ه  عر  إنسان: الويص هو اجلواب

  . . . فيام يرجع إىل مصاحله, كقضا  ديونه, وتوزيع وصي ته, وتقسيم تركته

الكية والشافعية واحلنابلة إىل وذهب مجهور الفقها  من احلنفية وامل
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صحة الوصاية إىل املرأة, ملا روي عن سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل 

 رواه ابن أيب شيبة.  .عنه أنه أوىص إىل السيدة حفصة ريض اهلل عنها

ت الوصية إليها كالرجل   .وألن املرأة من أهل الشهادة, فصح 

 من غريها من النسا  عند الشافعية عىل أن أم  األطفال أوىل وقد نص  

  .توافر الرشوط لوفور شفقتها عىل أوالدها

  :وبناء عىل ذلك

 وصاية الرجل لزوجته عند مجهور الفقها . هذا, واهلل تعاىل أعلم.  فتصح  

: ة ل قبل وتات  كتك وصية وعيَّن تيها الوصي بودون  2السؤال

علا  ومواتقت , وبعد وتات  علوم الوصوي بهوذا, تهول جيوك      

 لي  قبول اإلدااء؟ع

األصل يف الوصية أهنا ليست ملزمة للويص, فله قبول اجلواب: 

ها, ألن املويص ليس له والية إلزام عىل الويص, وهذا قول ة أو رد  الوصي  

  .إال هبام مجهور الفقها , ومن أركان الوصية اإلجياب والقبول ألهنا ال تتم  

أما  ,ة يف حياة املويصوصي  ال واتفق الفقها  عىل أن للويص أن يرد  

 بعد وفاة املويص فاختلف الفقها  يف ذلك: 

  .له القبول والرد يف حياة املويص وبعد موته الويص  : عند احلنفيةف

  :وبناء عىل ذلك

ها ما دام عي نه املويص بدون ة أو ردِّ فالويص له اخليار يف قبول الوصي  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .فهو باخليار ,وال جيب عليه القبول وال الرد   ,علمه
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امرأ  تويف لو ها ولوددها عفلوة عارهوا روالث سونوا ,      : 5السؤال

مبلغووًا موون املووال وقووال اووا: بعوود   لو هووا وقبوول وتاتوو  أحضوور  

وتاتي خذي هذا املال لوك ووبونيت, وإن سوهلك أحود عنو       

ع بووو  علوووى ةوحوووي, أخوووربدهم أنوووي أعطيتووو  لشووو ض ليتوووربَّ

بهذا املال؟ هل ترتك  عندها وتنفو  منو    تاا ا تفعل اآلن 

على ابنتها أم تعطي  ألهلو ؟ علاوًا أنو  و دو ود مون دنفو        

 عليها هي وابنتها بعد وتا  لو ها.  

ال جتوز »يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: اجلواب: 

ترث من  الزوجةفرواه البيهقي,  «وصية لوارث إال أن يشا  الورثة

, وما دام الزوج وضع املال عند زوجته ه أيضاً ترث منزوجها, وابنتها 

من  د  هذا املال يع ها بعد موته, فإن  أمانة عندها, وأن يكون هلا والبنت

  .الرتكة, ويتعل ق به حق  الورثة مجيعًا بام فيهم الزوجة وابنتها

وسامح اهلل الزوج عندما كان يويص زوجته بالكذب يف احلديث, 

چڃڃڃڃڄڄ﴿هلل تعاىل: ر قول اولو تذك  

, ومن [9]النسا :  ﴾ڍڇڇڇڇچچچ

  .القول السديد الصدق

لذلك جيب عىل الزوجة أن ت عل م أهل الزوج عن هذا املال, وأن 

م املال قسمة شعية, وإذا سامح الورثة البالغون الزوجةر هبذا املال  ي قسر

  .فتأخذه باحلالل إن شا  اهلل تعاىل
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ھھھہہ﴿الزوجة ونفيس بقوله تعاىل: ر هذه وأذكِّ 

, [14-11]الذاريات: ﴾ۇڭڭڭڭۓۓےے ھ

فال ختش عىل نفسها وال عىل ابنتها من ضيق الرزق, ألن رزق العباد عىل 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻ﴿اهلل تعاىل القائل: 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .[6]هود: ﴾ٿٺٺٺڀ

 هبووًا علووى أن در عوو  لووي بعوود  : اسووتقر  والوودي موون  6السووؤال

ترت  كذلك  هبًا, وعندما  اء املوعود علبوت مون والودي     

عنودي شويء, تتضوادقت  ودًا,      الذهك تقال لي: ليس لوكِ 

وبعوود توورت  موون الووزمن تووويف والوودي ةمحوو  اهلل تعوواىل, وأنووا      

اآلن أعالووك إخوووتي بالووذهك موون الرتكووة قبوول اقتسووامها      

عنووده  ِكيس لوولوو: والوودنا تريتضووون, ودقولووون: قووال لووكِ   

شوويء, وهووم دعلاووون أنووي أقرضووت والوودي الووذهك, تهوول موون   

 حقي أن هخذ من الرتكة مبقداة الذهك أم و؟

إذا كان إخوتك يعلمون بأنك أقرضت والدك الذهب, اجلواب: 

ك عن , وأنت ما أسقطت حق  كه إليويعلمون كذلك بأن والدك مل يرد  

  .اقتسام الرتكة الذهب قبل وا لك  فيجب عليهم أن يرد   ,والدك

وال يعلمون  ,وأما إذا كانوا يعلمون أنك أقرضت والدك الذهب

 ,والدك ما رد  لك الذهب فعليك اليمني بأن   ؟رد  لك الذهب أم الهل 
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اليمني وجب عليهم أن يعطوك  وأن ك ما أسقطت حقك, فإذا حلفت  

 ,ثة مجيعاً م الرتكة عىل الورالذهب قبل اقتسام الرتكة, ثم بعد ذلك تقس  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .منهم ةواحد وأنت  

ج اموورأ  ناوورانية ته ووك منهووا أةبعووة تووزوَّمسوولم : ة وول 7السووؤال

ج امورأ  مسولاة ومل دنجووك   أوود, وكلوهم تناَّوروا, روم تووزوَّ   

 منها, وما , تاا هي حاة الزو ة املسلاة من لو ها؟

به, فال يرث من موانع اإلرث اختالف الدين وما أحلق اجلواب: 

أم والً , زوجية مسلم كافرًا وال عكسه, سوا  أكان سبب اإلرث قرابًة أم 

  .«ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم»خلرب الصحيحني: 

ب  حج  نح ال يرث ملانٍع من موانع اإلرث ال ير ونص  الفقها  عىل أن مر

اع يف أحدًا عن املرياث, ال حجبر حرمان وال حجبر نقصان, لإلمج

  .األول, وقياسًا عليه يف الثاين

  :وبناء عىل ذلك

فحصة الزوجة املسلمة الربع؛ ألن الزوجة النصانية, وأوالده منها 

وا وجود هم كالعدم, هذا ما عليه أئمة املذاهب هذا, واهلل  .الذين تنص 

 تعاىل أعلم. 

: امرأ  مرضت تقال لو ها ألخيهوا: خوذها إىل املشوفى    1السؤال

جلهوووا, توتيوووت املووورأ  يف املستشوووفى وقووود صووور  أخوهوووا   وعا
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عليهووا مبلغووًا كووبريًا موون املووال, تهوول دؤخووذ هووذا املووال موون       

 تركتها أم من مال الزوج؟

ما دام األخ أخذ أخته إىل املستشفى بأمر زوجها لعالجها اجلواب: 

فالزوج ضامن ملا أنفقه األخ عىل أخته, وإن أخذها بأمرها فإنه يأخذ ما 

عًا يف اإلنفاق عىل أخته بداية يها من تركتها, إال إذا كان األخ متربِّ أنفق عل

فليس له الرجوع إىل الزوج ولو أخذها إىل املستشفى بأمره, وال إىل ورثة 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .أخته ولو أخذها إىل املستشفى بأمرها

تووويف ة وول وبعووض وةرتووو  دعلووم حقووائ  كووثري  عووون        :9السووؤال 

امل فيووة موون قبوول بعووض إخوتوو , تهوول جيووك     تركووة موةروو   

 م الوةرة حبقيقة األمر؟عِلعلي  أن ِد

ڤڤٹٹ﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل: اجلواب: 

ٿ﴿ويقول تبارك وتعاىل:  .[114]البقرة: ﴾ڦڦڦڤ

. ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله [111]البقرة: ﴾ٹٿٿٿ

 ريض اهلل عنه. متيم الداريِّ رواه مسلم عن  «صيحةين الن  الدِّ »وصحبه وسلم: 

 ومن النصيحة إحيا  حقوق اآلخرين, ومنع الظلم عنهم, ونصة املظلوم. 

  :وبناء عىل ذلك

غ مجيع الورثة عن الرتكة املخفية عند فيجب عىل هذا الوارث أن يبلِّ 

ه اإلصالح وعدم  إضاعة حقوق بقية الورثة وخاصة  ,أخيه ما دام قصد 

 اىل أعلم. هذا, واهلل تع .النسا 
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: ة ل أقدم على قتل والدد  وأخي  وأخت  عادًا, تهول  11السؤال

 درث من املقتولني؟

فق الفقها  عىل أن قاتل العمد ال يرث من املقتول, إال ات  اجلواب: 

منع  , وعندها ال ي 
تره  ترلر كان يف حدود اجلنون أو العر ثحب تر أنه عندما قر أن ي 

  .من اإلرث

 )والقاتل ال يرث املقتول, عمداً البن قدامة:  جا  يف كتاب املغني

كان القتل أو خطأ( أمجع أهل العلم عىل أن قاتل العمد ال يرث من 

ثاه, هنام ور  أب وابن جبري , إال ما حكي عن سعيد بن املسيِّ املقتول شيئاً 

وهو رأي اخلوارج؛ ألن آية املرياث تتناوله بعمومها, فيجب العمل هبا 

  .عىل هذا القول؛ لشذوذه, وقيام الدليل عىل خالفهفيه, وال تعويل 

ألخيه دون  عنه أعطى دية ابن قتادة املذحجيِّ اهلل فإن عمر ريض 

حابة ريض ة بني الص  واشتهرت هذه القص   ,أبيه, وكان حذفه بسيفه فقتله

, وقال عمر: سمعت رسول اهلل صىل اهلل عنهم, فلم تنكر, فكانت إمجاعاً 

رواه مالك يف  «ليس للقاتل يش »له وصحبه وسلم يقول: اهلل عليه وعىل آ

  .ئه, واإلمام أمحد بإسنادهموط  

ه, عن النبي صىل اهلل , عن جدِّ هوروى عمرو بن شعيب, عن أبي

  . . .عليه وعىل آله وصحبه وسلم نحوه 

  :وبناء عىل ذلك

, فهذا القاتل ال يرث ممن قتلهم شيئًا, ألن قتله كان عمدًا وباالختيار
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وهذا ما عليه مجهور الفقها , وال يؤثر يف احلكم قرار املحكمة بوضعه يف 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .مشفى األمراض العقلية مدى احلياة

خوو , تهول جيوول لو  أن     إة ل مل درلقو  اهلل  ةدوة, ولو     : 11السؤال

ان حيووا  كرميووة ًا ومرأتوو  لضووادبيووع أمالكوو  بيعووًا صوووةّد

 وت  من تركت  بعد وتات ؟خإاا, وبغية حرمان 

ڭ﴿اهلل تبارك وتعاىل يقول يف آخر آيات املواريث: اجلواب: 

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۇۇ

 . [24]النسا : ﴾ىىېېېۉۉ

وجل مل جيعل أمر تقسيم الرتكة لسيدنا رسول اهلل صىل اهلل  واهلل عز  

  .جالله فرض وقسم بل هو جل   ,عليه وعىل آله وصحبه وسلم

  :عىل ذلكوبناء 

ًا لزوجته من أجل حرمان إخوته فام دام الرجل يبيع أمالكه بيعًا صوري  

ر اهلل أن يقع حتت حديث سيدنا  من الرتكة ففعله هذا حرام عليه, وربام ال قد 

د فيه النبي صىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم الذي هيدِّ 

ف واجلور يف الوصية, عن أيب اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم من احلي

هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

إن الرجل ليعمل بعمل أهل اخلري سبعني سنة فإذا أوىص حاف يف »وسلم: 

فيدخل النار, وإن الرجل ليعمل بعمل أهل  ,عمله فيختم له برشِّ  ,تهوصي  



 

 الفتاوى الرشعية

 

161 

فيختم له بخري عمله فيدخل اجلنة, قال:  ,تهفيعدل يف وصي   ,سبعني سنة الرشِّ 

 :إىل قوله ﴾ۇۇڭ﴿ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: 

  .رواه اإلمام أمحد «[23-24]النسا :  ﴾ېئېئ﴿

زوجته بيش  من الرتكة بقصد إغنائها عن  أما إذا أراد أن خيص  

لك املسألة واحلاجة ولضامن مستقبٍل هلا لفقرها, ومل يكن قصده بذ

فال حرج يف أن هيبها ويسلِّمها ذلك, ال  ورثته إن شا  اهلل تعاىل,باإلرضار 

ًا, ألن البيع الصوري  غري صحيح؛ وإن كان األوىل  أن يبيعها بيعًا صوري 

ترك األمور عىل حاهلا, ألن اإلنسان ال يدري متى ينتهي األجل, فقد 

ويقعد هذا الرجل  ينتهي أجل زوجته قبله, وبذلك يذهب املال إىل ورثتها

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ملومًا حمسوراً 

 

** ** ** 
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وبعود   ,: حلفت ميينًا باهلل العظيم أن و أتعل أمرًا )موا( 1السؤال

موود  تعلووت األموور, تهوول كفوواة  الووياني صوويام رالرووة أدووام        

 متتابعا  أم متفرقا ؟

نعقدة واجبة عىل التخيري ابتدا  إن كفارة اليمني املاجلواب: 

: والرتتيب انتها , فاحلالف إذا حنث وجب عليه إحدى خصال ثالث

أو كسوهتم, أو حترير رقبة, فإن عجز عن الثالث  ,إطعام عرشة مساكني

ڭڭڭڭ﴿وذلك لقوله تعاىل:  ,وجب عليه صيام ثالثة أيام

ۅۅۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

وئوئەئائائىىېېېېۉۉ

یىئىئېئېئېئۈئۆئۆئۇئۇئ

 . [19]املائدة: ﴾يئىئمئحئجئیی

واختلف الفقها  يف صيام األيام الثالثة ملن مل جيد اإلطعام أو 

 هل يشرتط فيها التتابع أم ال؟ ,الكسوة أو حترير الرقبة

فمذهب احلنفية واألصح عند احلنابلة ويف قول عند الشافعية هو 

  .وجوب التتابع يف صيام األيام الثالثة

أما عند املالكية ويف قول للشافعية فيجوز صيام األيام الثالثة 

  .متتابعات أو متفرقات
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  :وبناء عىل ذلك

مساكني وال كسوهتم وال  ةفإذا كنت فقريًا ال تستطيع إطعام عرش

جب عليك أن تصوم ثالثة أيام, واألوىل أن فيتستطيع إعتاق رقبة, 

خروجًا من اخلالف بني و ,تصومها متتابعات أخذًا برأي اجلمهور

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .تك بيقني إن شا  اهلل تعاىلوبذلك تربأ ذم   ,الفقها 

: ة وول نووذة هلل عووز و وول إن محلووت لو توو  أن دووذبإ اووا  2السووؤال

 بيحة ومحلت لو ت  واحلاد هلل تعاىل, و واء  أدوام عيود    

 األضحى, تهدهاا دقدِّم النذة أم األضحية؟

صار واجبًا عليه, وجيب الوفا  به إذا كان مالكًا لثمن النذر اجلواب: 

الذبيحة, وهذا النذر غري األضحية, واألضحية أوجبها عليه الرشع إذا 

  .كان مالكًا للنصاب, وذبيحة النذر أوجبها هو عىل نفسه

  :وبناء عىل ذلك

فإذا كان مالكًا للنصاب, وجب عليه أن يضحي, ووجب عليه أن 

يذبح ذبيحتني, ذبيحة النذر توزع بكاملها عىل الفقرا   يفي بنذره, وبذلك

ق من غري أصوله وفروعه وزوجته, وذبيحة األضحية يأكل منها, ويتصد  

  .منها, وهيدي منها

 أما إذا مل يكن مالكًا للنصاب فليف  بنذره إذا كان يملك ثمن الذبيحة,

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. ته بني النذر واألضحية. وال جيمع يف ني   ,وال أضحية عليه
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إ ا نذة ش ض العار  هل تاوبإ وا بوة عليو ؟ وإ ا توويف     : 3السؤال

 بعد  لك ومل دعتار, تهل جيك على وةرت  أن دعتاروا عن ؟

ما دام نذر أن يعتمر فيجب عليه أدا  هذه العمرة, وذلك اجلواب: 

  .[1]اإلنسان: ﴾ٺٺڀڀڀڀپ﴿لقوله تعاىل: 

إذا    العمرة وجب عىل ورثته أن يعتمروا عنه من مالهوإذا تويف قبل أدا

, أو يرسلوا أحدًا عنه إن ترك ماالً, وإال فال جيب عليهم أوصاهم بذلك

عوا بالعمرة عنه   .يش  إال أن يترب 

  :وبناء عىل ذلك

فالعمرة املنذورة جيب الوفا  هبا يف حال حياة الناذر, إن كان قادرًا 

إن كان فقريًا عند النذر فعليه كفارة يمني إن مل ومستطيعًا عىل أدائها, و

  .ن من الذهابيتمك  

وأوصاهم  وإذا مات فيجب عىل الورثة أن يعتمروا عنه إن ترك ماالً 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .وإال فال بذلك,

: لقد نذة  أن أتادَّق مببل  مون املوال إن حقَّو  اهلل عوز     2السؤال

األمور الوذي أةدود, وعلويَّ ددوون      و ل لي ما أةدد, وقد حتقَّ  

كووثري , وو أملووك مووا أيف بوو  النووذة وأسوودِّد ددوون, تهدُّهاووا      

 جيك عليَّ أن أبدأ ب ؟

ة عىل املساحمة, من املعلوم بأن حقوق اهلل تعاىل مبني  أوالً: اجلواب: 
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ألن طاعتنا ال تنفعه ومعصيتنا ال تضه, أما حقوق العباد فمبنية عىل 

ة, وذلك ل   .عجز اإلنسان وضعفه, وهو يتأثر سلبًا وإجياباً املشاح 

م شيئًا وال يؤخره, وهو يف ثانياً  : عىل اإلنسان أن يعلم بأن النذر ال يقدِّ

إن النذر ال يقدم »احلقيقة يستخرج من نفوس األشحا , كام جا  يف احلديث: 

  .رواه البخاري ومسلم «ر, وإنام يستخرج بالنذر من البخيلوال يؤخِّ  شيئاً 

ير بنذره, ألن اهلل تعاىل مدح 
ولكن العبد إذا نذر وجب عليه أن يف 

ٺ ٺٺٺڀڀڀڀپ﴿املوفني بالنذر, فقال: 

ڦڦڦڤڤڤڤٹ ٹٹٹٿٿٿٿ

 . [9-1]اإلنسان: ﴾ڄڦ

  :وبناء عىل ذلك

م حق   ة عىل العبد يف هذا املوضوع؛ ألن حقوق العباد مبني   فقدِّ

ل  اهلل ة, وسر تعاىل أن يعينك عىل الوفا  بنذرك, فإن عجزت عن  املشاح 

الوفا  بالنذر فيجب عليك كفارة يمني, وهي إطعام عرشة مساكني من 

أوسط الطعام, أو كسوهتم, فإن عجزت عن ذلك فعليك بصيام ثالثة 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .أيام, واألوىل أن تكون متتابعة

 

** ** ** 
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: لقد مسعت من بعض العلااء على قنوا  تضوائية بوهن    1السؤال

الووور م للزانوووي امُلحَاووون موووا ربوووت يف الشووورع, بووول ربوووت يف       

القوورهن العظوويم اجللوود تقووط, بوودليل قووول اهلل عووز و وول يف  

ۓےےھھھھہہ﴿ حوو ِّ اإلموواء:

[, وقال: أدُّهاوا ِدَناَّو ,   25النساء: ]﴾ڭڭۓ

 اا ةأدكم يف  لك؟اجل لد أم الر م؟ ت

حد  الزاين احلر امل ْحَصن الرجم  حتى : اتفق الفقها  عىل أن اجلواب

رجاًل كان أو امرأة, وحد  الزاين احلر غري املحصن مئة جلدة رجاًل  املوت

  .كان أو امرأة

ن جلدة، سواء كانا بكرين أو أما حدُّ العبد أو األمة الزاين فخمسو

ےھھھھہہ﴿وذلك لقوله تعاىل:  ،ثيبني

صنات [15]النسا :  ﴾ڭڭۓۓے , واملقصود بامل حح

, يعني الطاهرات العفيفات األحرار, وليس  نات أنفسهن  هنا هن املحصِّ

املقصود منهن  املحصنات يعني املتزوجات, ألن اهلل عز وجل قال يف 

ڈڈڎڎڌڌڍڍ﴿صدر اآلية: 

, [15]النسا : ﴾ککککڑڑژژ

جة؟ قطعًا املقصود هبن  احلرائر العفيفات صود احلرة أمفهل املق   .املتزوِّ
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نات قد يراد هبا املتزوِّ  جات, وقد يراد هبا احلرائر, فكلمة املحصر

  .ويفهم هذا من سياق اآلية الكريمة

وقد تم  اإلمجاع عىل ذلك من عهد سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه 

  .وعىل آله وصحبه وسلم

: وقد ثبت أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه قال البهويت

وسلم رجم بقوله وفعله يف أخبار تشبه التواتر, وقد أنزله اهلل تعاىل يف 

ه وبقي حكمه, ملا روى البخاري ومسلم عن ابن  م  سح خ رر
كتابه, ثم ن س 

عباس ريض اهلل عنهام قال: )قال عمر بن اخلطاب وهو جالس عىل منرب 

 اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: إن اهلل قد بعث حممداً رسول اهلل صىل 

وأنزل عليه الكتاب, فكان  صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم باحلقِّ 

 جم قرأناها ووعيناها وعقلناها, فرجم رسول اهللمما أنزل عليه آية الر  

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ورمجنا بعده, فأخشى إن طال 

وا برتك جم يف كتاب اهلل, فيضل  ان أن يقول قائل: ما نجد الر  بالناس زم

حصن من عىل من زنى إذا أ   جم يف كتاب اهلل حق  فريضة أنزهلا اهلل, وإن الر  

  .والنسا  إذا قامت البينة أو كان احلبل أو االعرتاف(ل الرجا

والذي نفيس بيده لوال )وزاد يف رواية للبخاري ومالك واللفظ له: 

يقول الناس: زاد عمر بن اخلطاب يف كتاب اهلل تعاىل لكتبتها: الشيخ أن 

  .والشيخة فارمجومها ألبتة, فإنا قد قرأناها(
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الذين قالوا: إن القرآن ال يوجد  وما خالف يف ذلك أحد إال اخلوارج

ة مئة جلدة, اعتامدًا جة احلر  فيه رجم, واكتفوا بجلد الزانية املحصنة املتزوِّ 

ۓےےھھھھہہ﴿آلية: عىل هذه ا

ف, إنام [15]النسا :  ﴾ڭڭۓ نرص  , وقالوا: الرجم ال ي 

ف اجللد, وهذا استدالل باطل, ألن صدر اآلية كام قلت تتحدث عن  نرص  ي 

جات, وذلك بقوله تعاىل:  ڌڌڍڍ﴿احلرائر ال عن املتزوِّ

ککڑڑژژڈڈڎڎ

  .[15]النسا :  ﴾کک

 ,ة الرجمد دلياًل من القرآن الكريم عىل مرشوعي  والذين يقولون: نري

األحكام  فإنا نقول هلم: من الذي قال لكم إن القرآن الكريم جامع لكلِّ 

ة؟ نقول هلم: القرآن أمرنا بإقامة الصالة وإيتا  الزكاة ة التفصيلي  الرشعي  

ل القرآن الكريم هذه العبادات؟  وصوم رمضان وحج البيت, فهل فص 

ل ذلك هو الذي أ نزل عليه القرآن صىل اهلل عليه وعىل إن الذي  فص 

آله وصحبه وسلم, هو الذي أمرنا اهلل بطاعته وأن نأخذ منه ما آتانا, قال 

  .[1]احلرش: ﴾ہہۀۀڻڻڻڻ﴿تعاىل: 

 ونحن نسأل هؤال , ونسأل هذا الذي يقول بأن الرجم ما ثبت بنصِّ 

 اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم القرآن الكريم: هل رجم رسول اهلل صىل

أم مل يرجم؟ فإن قالوا: رجم رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 
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ڻ﴿وسلم, نقول هلم: إذًا علينا أن نأخذ هذا منه, ألن اهلل تعاىل يقول: 

, وإن قالوا: مل [1]احلرش:  ﴾ہہۀۀڻڻڻ

عوا يف تكذيب يرجم, فنقول: قد وقعوا يف تكذيب إمجاع الصحابة, ووق

 ب عليه من املخاطر ما ال يعلمه إال اهلل تعاىل. األحاديث الصحيحة, وهذا يرتت  

ن يف  :ونقول هلؤال  كذلك ن وغري امل حصر كيف تسوون بني امل حصر

 ؟ كيف تسوون بينهام يف احلكم وعىل أي أساس؟احلدِّ 

  :وبناء عىل ذلك

ن فالرجم  صر حح رة بشكل مثبت بالسللم  عليه  تواتر, وأمجعنة املطه 

, وما خالف رمحهم اهلل الصحابة رضوان اهلل عليهم, وأمجع عليه الفقها 

  .يف ذلك إال اخلوارج

واالستدالل باآلية الكريمة غري صحيح, ألن اآلية تتحدث عن 

  .جاتاحلرائر ال عن املتزوِّ 

وأمجع الفقها  عىل أن  حد  العبد واألمة إذا زنيا مخسون جلدة, سوا  

نني اانك نني أم غري حمصر  هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .حمصر

تووول ا ُقتووول و  ,: هووول الثيوووك الزانوووي دكوووون مهووودوة الووودم  2السوووؤال

 ِدقتض من قاتل ؟

در دمه قبل أن يقيض القايض املسلم الثيِّ اجلواب:  ب الزاين ال هي 

ر دمه   .بقتله, فإن قىض بقتله أ هد 
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  :وبناء عىل ذلك

ترل به, ألنه ب الزافمن قتل الثيِّ   قح ين قبل أن يقيض القايض بقتله فإنه ي 

, ومن قتله بعد قضا  القايض بقتله بغري أمر القايض قتل نفسًا بغري حق  

ره  ة القايض, ومن قتله بأمر القايض فال  الفتياتهفإن القايض يعزِّ عىل مهم 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .يش  عليه

عي؟ وهوول موون و وود أخوواه   هوول لفوووة  الوودم اعتبوواة شوور  : 3السووؤال

ميتًا ترأى القاتل مباشر  أو بعود حوني تقتلو , أو مون و ود      

لو تووو  موووع ة ووول متلبسوووني بالفاحشوووة تقتلوووهاا و دكوووون   

   علي  العقوبة؟مؤاخذًا شرعًا, أو أن الشرع خيف 

أو نائبه,  إال اإلمام   اتفق الفقها  عىل أنه ال يقيم احلد   اجلواب: أوالً:

اد ـ من أجل صيانة أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم ـ وذلك ملصلحة العب

وألن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم كان يقيم احلدود, وكان 

  .خلفاؤه من بعده كذلك

القتل )القصاِ( ذهب مجهور الفقها  إىل أنه ال جيوز  يف حدِّ  ثانيًا:

ن وجوبه استيفا  القصاِ إال بإذن اإلمام فيه وذلك خلطره العظيم, وأل

  .يفتقر إىل اجتهاد الختالف الناس يف شائط الوجوب واالستيفا 

دم الزاين  الزنى فقد ذهب مجهور الفقها  إىل أن   أما يف حدِّ  ثالثًا:

ألن دم الزاين  ,غري اإلمام مل يقتل به املحصن مهدر, وأنه لو أقام عليه احلد  
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أو أن يعرتف ويل  غري معصوم, ولكن برشط أن يأيت بأربعة شهود عدول,

  .من القاتل الزاين املقتول, وإال فيقتص  

واشرتط احلنفية إلهدار دم الزاين املحصن إذا قتله غري اإلمام أن 

يكون بعد قضا  القايض بقتله, فلو قتله شخص قبل القضا  به وجب 

 غري املحصن فإنه يقتل به.  أما إذا قتل شخص الزاينر  .القصاِ عىل القاتل

  : ذلكوبناء عىل

ه فال يقتل من قتل القاتل بعد صدور حكم القصاِ يف حقِّ  أوالً:

التعزير للقاتل, وأما إذا قتله قبل صدور احلكم عليه فإنه  به, ولإلمام حق  

  .منه يقتص  

قتل الزاين املحصن إذا أتى بأربعة شهود عدول فال  أما يف حقِّ  ثانيًا:

منه, أما إذا  وإال فيقتص   بالقتل, إن قتله بعدما حكم القايض عليه يقتل به

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .كان الزاين غري حمصن فقتله فإنه يقتل به

: إ ا أقوويم حوودُّ السوورقة علووى ة وول, تهوول دكووون ضووامنًا       2السووؤال

علي  لعل  غري ضوامن   للاال الذي سرق ؟ أم إقامة احلدِّ

 للاال املسروق؟

عينًا ب ردِّ املرسوق إذا كان وجوال خالف بني الفقها  يف اجلواب: 

ق منه, سوا  كان السارق موسًا أم معرسًا, وسوا  أ قيم  ةقائم نح س   إىل مر

در املرسوق عند السارق أو عند غريه, وذلك  ج  م, وسوا  و  قر عليه احلد أم مل ي 
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ملا روي أن الرسول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم رد  عىل صفوان 

عىل »ه, وقد قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: ردا ه وقطع سارق

  .رواه اإلمام أمحد عن سمرة ريض اهلل عنه« ياليد ما أخذت حتى تؤدِّ 

وال خالف بني الفقها  كذلك يف وجوب ضامن املرسوق إذا تلف 

م احلد  عىل السارق لسبب يمنع القطع قر   .ومل ي 

تلف املرسوق وقد  ولكن الفقها  اختلفوا يف وجوب الضامن إذا

ق ط عت يد السارق, فعند السادة احلنفية ال جيب عليه الضامن إذا تلف 

  .املرسوق أو است هلك بعد إقامة احلد عىل السارق

أما عند الشافعية واحلنابلة فإن السارق ضامن للمرسوق سوا  تلف 

م قر   .املرسوق أو است هلك, وسوا  أ قيم عليه احلد  أم مل ي 

  :ذلك وبناء عىل

ه ةً قائمعينًا فإذا كان املرسوق   للمرسوق منه, سوا  أ قيم  اوجب رد 

أما إذا تلف املرسوق أو است هل ك فإن السارق  .احلد  عىل السارق أم مل يقم

يكون ضامنًا للمرسوق ولو أقيم عليه احلد  عند الشافعية واحلنابلة, وال 

 . هذا, واهلل تعاىل أعلم. حلد  يكون ضامنًا له عند احلنفية إذا أقيم عليه ا

: نسووواع يف قتووول اخلطوووه أن الددوووة لوووك علوووى عاقلوووة      5السوووؤال

 الر ل, تاا هو املقاود من عاقلة الر ل؟

عاقلة الرجل هم عصبته, وذلك حلديث املغرية بن شعبة اجلواب: 
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ريض اهلل عنه: أن الرسول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قىض 

  .بالدية عىل العصبة

 قتلت امرأة أنروى اإلمام مسلم عن املغرية بن شعبة ريض اهلل عنه, 

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  اهلل رسول فيه فأيت ,فسطاط بعمود هتارض  

 رسول فقىضويف رواية عند اإلمام أمحد:  .بالدية عاقلتها عىل فقىضوسلم 

 . القاتلة عصبة عىل بالديةصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  اهلل

وعصبة الرجل هم األقربا  من جهة األب كاألعامم وبنيهم, 

 ب,واإلخوة وبنيهم, ويدخل يف العاقلة اآلبا  واألجداد من جهة األ

  .واألبنا  ألهنم أصوله وفروعه

  :وبناء عىل ذلك

لون الدية فعاقلة الرجل عصبته وأصوله وفروعه, فهم الذين يتحم  

فيلزمه من  ,القاتل هو داخل كذلك يف العاقلة ن  بأ يف قتل اخلطأ, وال شك  

دت ج  ل جناية و  العاقلة, ألن العاقلة تتحم   أفراد الدية مثل ما يلزم أحد

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .لبالتحم   ب عليه, فكان هو أحق  جر منه وضامنًا ور 

قتول   دبيحوون  مأنهو ن بعض الدول الغربيوة  : نساع اآلن ع6السؤال

استعاووى عال وو , أو وصوول اإلنسووان إىل دة ووة    املووردض إ ا 

الشوووي وخة, و لوووك بطلقوووة ةصوووا  دقوووال عنهوووا: علقوووة    

ةمحووة, أو حبقنووة إبوور  تووودي حبيووا  املووردض أو الكووبري, تاووا   

 حكم هذا القتل يف الشرع؟
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ه جريمة كربى, وكبرية من : اجلواب ه أو غرير إن قتل اإلنسان نفسر

﴾ڇڇڇڇچچچڃالكبائر, وذلك لقوله تعاىل: ﴿

, [295]البقرة: ﴾ہہہۀۀ﴿, ولقوله تعاىل: [19]النسا : 

ى من جبل فقتل من ترد  »ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

ً , ومن حتس  فيها أبداً  داً خمل   ى فيه خالداً م يرتد  نفسه فهو يف نار جهن   ى سام 

, ومن فيها أبداً  داً خمل   داً م خالار جهن  ناه يف ه يف يده يتحس  فقتل نفسه فسم  

 داً خمل   م خالداً قتل نفسه بحديدة فحديدته يف يده جيأ هبا يف بطنه يف نار جهن 

  .رواه البخاري ومسلم «فيها أبداً 

ڳڳگگگويقول تبارك وتعاىل: ﴿

﴾ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

پپٻٻٻٻٱ, ويقول تبارك وتعاىل: ﴿[94]النسا : 

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپ

, ويقول [41]املائدة: ﴾ڤڤٹٹٹٹٿ

 . [44]اإلسا : ﴾ڱڱڳڳڳڳگگجل ت قدرته: ﴿

وقد أمجع الفقها  والعلام  عىل عدم جواز قتل اإلنسان نفسه أو قتل 

, وأوجبوا عىل الطبيب أن يعالج املريض جللب النفع له, ودفع  غريه بغري حق 

جيب لطلب املريض بإهنا  حياته, وذلك لقوله الض عنه, ويرم عليه أن يست

, [1]املائدة: ﴾ېئۈئۈئۆئۆئۇئوئوئەئتعاىل: ﴿
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ف فيها كيف يشا , بل هو ملك هلل  وألن املريض ال يملك نفسه حتى يتص 

  .[211]املائدة: ﴾حسجسمخحخجخمحعز وجل, قال تعاىل: ﴿

  :وبناء عىل ذلك

آلالم أو الشيخوخة, فيحرم عىل املر  أن يقتل نفسه للتخل ص من ا

ويرم عىل الطبيب وغريه إعانته عىل التخل ص من احلياة بسبب اآلالم 

  .والشيخوخة, وفعل ذلك كبرية من الكبائر

حياة فيها ي يعيشون تر ليس ببعيد عن الدول الغربية الوهذا األم

تهم, فكيف ال يعيشون هذا يف أيام  الشقا  والضنك يف حال صح 

عون  شيخوختهم أو أيام ع هلم املرشِّ مرضهم؟ ونحن ال نستغرب أن يرشِّ

  .جواز القتل يف مثل هذه األحوال

أما نحن ـ بفضل اهلل عز وجل ـ فقد تركنا رسول اهلل صىل اهلل عليه 

ة البيضا , ليل ها كنهارها, ال يزيغ عنها  وعىل آله وصحبه وسلم عىل املحج 

عليه وعىل آله وصحبه وسلم إال هالك, فلقد عل منا رسول اهلل صىل اهلل 

يش  قدير,  أن ال ييئس اإلنسان من روح اهلل ورمحته, ألن اهلل عىل كلِّ 

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀپپپ﴿تعاىل:  قال

  .[11]يوسف: ﴾ٿ

رنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم من أن  بل حذ 

ض   نزل به, فقا
ل صىل اهلل عليه وعىل آله يدعور اإلنسان عىل نفسه باملوت ل 

 أصابه, فإن كان ال بد   أحدكم املوت من رض   ني  ال يتمن  »وصحبه وسلم: 
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انت كني إذا يل, وتوف   أحيني ما كانت احلياة خرياً  هم  فليقل: الل   فاعالً 

  .رواه البخاري ومسلم «يل الوفاة خرياً 

د رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عىل من  وشد 

ل له نفسه قر ت   لر نفسه, فقال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: تح سوِّ

 داً خمل   ى فيه خالداً م يرتد  ى من جبل فقتل نفسه فهو يف نار جهن  من ترد  »

ً , ومن حتس  فيها أبداً  م اه يف نار جهن  ه يف يده يتحس  فقتل نفسه فسم   ى سام 

من قتل نفسه بحديدة فحديدته يف يده جيأ هبا يف , وفيها أبداً  داً خمل   خالداً 

  .رواه البخاري ومسلم «فيها أبداً  داً خمل   م خالداً بطنه يف نار جهن 

وعل منا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أن هذه 

االبتال ات إنام هي تكفري للخطايا ورفع يف الدرجات, فقال صىل اهلل عليه 

 ما يصيب املسلم من نصب وال وصب وال هم  »وسلم:  وعىل آله وصحبه

ن مر اهلل هبا شاكها, إال كف  ى الشوكة ي  حت   وال حزن وال أذى وال غم  

ژڈڈڎڎ﴿وقال تبارك وتعاىل:  .رواه البخاري «خطاياه

 ت, فهذه االبتال ات يف احلقيقة للعبد وليس[52]التوبة: ﴾ڑڑژ

نرم للمؤمن ولي غح مًا.  تسعليه, فهي مر غرر  مر

رها حلظة,  مها حلظة أو يؤخِّ كام عل منا بأن آجالنا ال يستطيع أحٌد أن يقدِّ

, [39]يونس: ﴾ۋٴۇۈۆۆۇۇڭقال تعاىل: ﴿

گگوكام عل منا بأن اإلنسان لن يموت إال بإذن اهلل تعاىل, قال تعاىل: ﴿

  .[235عمران: ]آل﴾ڱڱڳڳڳڳگگ
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وعىل آله وصحبه وسلم بأن الدعا  يرد  وعل منا صىل اهلل عليه 

إال  القضا ر  ال يرد  »القضا , قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 رواه الرتمذي, وكم من حالة استعصت عىل األطبا , وبعد حلظات« عا   الد  

کککک﴿برئ املريض, فاملؤمن عىل يقني من قوله تعاىل: 

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگ

ہہہہ ۀۀڻڻڻڻ

 . [11]األنبيا : ﴾ےھھھ

فلله احلمد عىل نعمة اإلسالم واإليامن, نسأل اهلل أن يثبِّتنا بالقول 

الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة, وأن يمتِّعنا بأسامعنا وأبصارنا وقواتنا 

 آمني. هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ما أحيانا

وبعود   ر, ترتوع األمور إىل القضواء,   : ة ل سرق ماًو من هخ7السؤال

خاوووما  عودلووة اسووتغرقت أةبووع سوونوا , حكووم القاضووي      

علوووى السووواةق بووواملبل  موووع عقوبوووة السوووجن, واآلن دتوسوووط    

بعوووض أهوووول الاووووال  إىل املسووووروق منوووو  أن و دضووووع ملوووو   

الوودعوى يف التنفيووذ, وأن دعفووو عوون السوواةق, تهوول جيووول أن   

 ؟هدعفو املسروق من  عن الساةق واحلال هذ

: ذهب الفقها  إىل مرشوعية العفو عن القصاِ وذلك اجلواب

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ﴿لقوله تعاىل: 
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بل ندب بعض الفقها   .[211]البقرة: ﴾ہہہہۀ

ېۉۉۅۅوه, وذلك لقوله تعاىل: ﴿العفو واستحب  

. ولقول سيدنا أنس ريض اهلل عنه: )ما رفع إىل رسول اهلل [35]املائدة: ﴾ې

( اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أمر فيه القصاِ إال أمر فيه بالعفوصىل 

 رواه اإلمام أمحد. 

اهلل تعاىل فال عفو فيه وال  من حدود اهلل حلقِّ  أما بالنسبة للعفو يف حد  

  .شفاعة وال إسقاط إذا وصل إىل احلاكم وثبت بالبينة واإلقرار

من حقوق اهلل عز  ىزنواتفق الفقها  كذلك عىل أن حد  الرسقة وال

  .وجل, فال تقبل فيه شفاعة وال عفو وال إسقاط إذا وصل إىل القايض

  :وبناء عىل ذلك

فال جيوز شعًا للمرسوق منه أن يعفو عن السارق بعد وصول األمر 

هذا فضاًل عن  ,إىل القايض وثبوت الرسقة عليه, كام ال جتوز الشفاعة فيه

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم لقول النبي  .الدفاع عن السارق

م بشأن املرأة املخزومية التي سقت: ألسامة ريض اهلل عنه عندما تكل  

 رواه مسلم عن عائشة ريض اهلل عنها. « من حدود اهلل أتشفع يف حد  »

ام ريض اهلل عنه لقي وعن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أن الزبري بن العو  

ريد أن يذهب به إىل السلطان, فشفع له الزبري وهو ي قد أخذ سارقاً  رجالً 

إذا بلغت به )لريسله فقال: ال, حتى أبلغ به السلطان, فقال الزبري: 

  .ع( رواه اإلمام مالكالسلطان فلعن اهلل الشافع واملشف  
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إذًا ال جتوز الشفاعة يف هذا السارق, وال جيوز العفو عنه, ألنه رفع 

وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله  .لرسقةاألمر إىل القايض وثبتت عليه ا

 «فقد وجب فام بلغني من حد   ,تعافوا احلدود فيام بينكم»وصحبه وسلم: 

رواه أبو داود عن عمرو بن العاِ ريض اهلل عنه. ولقوله صىل اهلل عليه 

 قبل فهال  »ق بردائه عىل سارقه: وعىل آله وصحبه وسلم: لصفوان ملا تصد  

 رواه اإلمام أمحد عن صفوان ريض اهلل عنه.  «أن تأتيني به

هذا إذا كان القايض يطبِّق حدود اهلل عز وجل, أما إذا تعط لت 

لرت بالتعزيرات فإن  الشفاعة والعفو فيها أجازها بعض  ,احلدود واست بحد 

ع عىل  ج  الفقها , وخاصة إذا كان يف ذلك مصلحة للجاين, بحيث ي شر

لسجن اليوم ما أراه يؤدِّب السارق, وقد أخرج التوبة وصالح حاله, ألن ا

اإلمام البخاري يف صحيحه عن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه قال: 

كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم إذا جا ه السائل أو 

ه صىل ؤجروا, ويقيض اهلل عىل لسان نبيِّ تاشفعوا »طلبت إليه حاجة قال: 

  .«ه وصحبه وسلم ما شا اهلل عليه وعىل آل

وأما إذا كان اإلنسان مشهورًا بالرسقة, ومل تظهر عليه بوادر التوبة 

والندم والعزم عىل إعادة احلقوق ألصحاهبا, وكان ممن يستهني بأموال 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .الناس فال أرى جواز الشفاعة والعفو عنه

** ** ** 
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 ما حكم بيع البيو  على امل طط؟ وما ا دساى هذا البيع؟: 1السؤال

حكم شا  البيوت أو املحالت أو املزارع وما شاكل ذلك اجلواب: 

  .عىل املخطط, األصل فيه عدم اجلواز, ألنه بيع املعدوم

ولكن فقها  احلنفية وبعض الفقها  اآلخرين أجازوا هذا العقد 

اس, وأسموه عقد استصناع, يعني عقد عىل استحسانًا عىل خالف القي

  .ة شط فيه العملمبيع يف الذم  

واستدلوا عىل ذلك بام روى البخاري أن النبي صىل اهلل عليه وعىل 

آله وصحبه وسلم استصنع خامتًا خيتم به الكتب, واستصنع كذلك منربًا 

بعدما تقدمت به السن, وصعب عليه الصعود إىل جذع الشجرة الذي 

  .خيطب عليه قبل ذلككان 

وجا  يف بدائع الصنائع: )وأما جوازه, فالقياس: أن ال جيوز؛ ألنه 

نسان, ال عىل وجه السلم, وقد هنى رسول اهلل صىل اهلل بيع ما ليس عند اإل

ص يف عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن بيع ما ليس عند اإلنسان, ورخ  

ذلك؛ ألهنم يعملون ذلك يف  ؛ إلمجاع الناس عىلم, وجيوز استحساناً لر الس  

إن اهلل ال »الم: الة والس  , وقد قال عليه الص  ريسائر األعصار من غري نك

وعن عبد اهلل بن مسعود  .]رواه الرتمذي وابن ماجه[ «تي عىل ضاللةجيمع أم  

ما رأى املسلمون حسنًا فهو عند اهلل حسن, وما رأوا )ريض اهلل عنه قال: 

 (. أمحد والطرباين واحلاكم[اإلمام ]رواه  (ئسيِّ  اهللعند ئًا فهو سيِّ 
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  :وبناء عىل ذلك

ط, إذا كانت فال حرج من شا  البيوت أو املحالت عىل املخط  

  .املواصفات معلومة وواضحة وال غموض فيها

وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه ال جيوز للمشرتي أن يبيع البيت أو املحل  

 .شبهة الربا, ألنه يبيع يف احلقيقة ماالً بامل مه, وإال وقع يفتسل  إال بعد 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

: ة ل اشرتى عقاةًا على أن ددتع مثن  يف أ ول حمودَّد,   2السؤال

وقبل حلول األ ل وقبض الثان علك البوائع مون املشورتي    

أن دشوورتي منوو  العقوواة بووثان أغلووى موون مثوون الشووراء, تهوول   

  السوطإ ودهخوذ مون    دطيك الربإ للاشرتي؟ حبيث درد ل

 البائع الفاةق بني الثانني.  

صورة هذا البيع يف الظاهر هو بيع العينة الذي ذهب مجهور اجلواب: 

وذلك  ,ًا للشافعية الذين قالوا بكراهتهالفقها  إىل فساده وعدم صحته خالف

ألن بيع العينة ذريعة للربا, وبه يتوصل إىل إباحة ما هنى اهلل عنه, روى اإلمام 

الناس بالدينار والدرهم,  إذا ضن  »د عن ابن عمر ريض اهلل عنه قال: أمح

ط اهلل وتركوا اجلهاد يف سبيل اهلل, ولزموا أذناب البقر, وتبايعوا بالعينة, سل  

  .«عليهم بال  مل يرفعه حتى يراجعوا دينهم

ولكن  حقيقة هذا البيع أنه ال ينطبق عليه بيع العينة, ألن بيع العينة 
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ط ثم يشرتيه منه يف احلال هو: أ ن يبيع رجل شيئًا بثمن مؤجل أو مقس 

  .بثمن أقل  

مثاله: أن يبيع الرجل سلعته بثمن إىل أجل معلوم, ثم يشرتهيا منه 

بثمن آخر إىل أجل آخر, أو نقدًا بثمن أقل, فيكون الفرق بني الثمنني ربًا, 

  .وهو حمرم شعاً 

سؤال فليست كذلك, وليس فيها أما صورة هذا البيع الذي ورد يف ال

  .حيلة للوصول إىل الربا

  :وبناء عىل ذلك

فال حرج من بيع العقار للبائع األول من قبل املشرتي ما دام أنه 

ليس مرشوطًا يف العقد األول حني اشرتاه منه, والربح يطيب للمشرتي 

تره  رجا  أ يحعر قيل البائعر بر ن يقيل اهلل األول, وأنا أنصح املشرتي األول أن ي 

هذا,  .عثرته يوم القيامة, وأن يرجع إليه العقار ما دام أنه مل يدفع له قيمته

 واهلل تعاىل أعلم. 

: ة وول اشوورتى بيتووًا موون مجعيووة سووكنية, وقبوول إنشوواء        3السووؤال

البيووت, بوواع دتوورت هووذه اجلاعيووة لر وول هخوور مببلوو  أكوورب      

بكووثري موون املبلوو  الووذي دتعوو  للجاعيووة, وبعوود سوونة منعووت     

والسؤال: ما هو حكوم   دولة اجلاعية من متابعة املشروع.ال

بيوووع الووودترت؟ وهووول در وووع املشووورتي الثووواني علوووى املشووورتي   

األول بوواملبل  الووذي دتعوو  لوو , واملشوورتي األول در ووع علووى       



 

 الفتاوى الرشعية

 

196 

للاشووورتي  اجلاعيوووة بووواملبل  الوووذي دتعووو  اوووا, أم و حيووو ُّ     

 الثاني أن در ع على املشرتي األول؟  

ا  البيت قبل إنشائه أنه ال جيوز شعًا؛ ألنه األصل يف شاجلواب: 

بيع معدوم, ولكن استحسنه بعض الفقها  وأدخله يف عقد االستصناع؛ 

النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم استصنع خامتًا, وهذا أمر  ألن  

وما دام األصل فيه عدم اجلواز ولكنه  ,ة إليهتعامل الناس به للحاجة املاس  

  .انًا, فال جيوز بيع الصنعة قبل استالمها من املشرتيشع استحس

  :وبناء عىل ذلك

البيت بيعه إال بعد إنشائه فام دام البيت مل ينشأ فال جيوز ملشرتي هذا 

 ذها أوالً.  .وأن يدخل يف ضامنه ,مهتسل  و

أما بيع الدفرت فال جيوز إذا كان بأكثر من املبلغ املدفوع أو بأقل  منه, ثانياً: 

, وما دام بيعر مال بامل فال جيوز فيه من جنسه يف احلقيقة بيع مال بامل هألن

م بنص الكتاب والسنة   .التفاضل إذا كان من جنس واحد ألنه ربا, والربا حمر 

ع املال الذي أخذه من املشرتي ثالثاً:  جيب عىل املشرتي األول أن ي رج 

 ته الذي دفعه إليها ما داممال الثاين, واألول يرجع إىل اجلمعية فيسرتد  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .صارت عاجزة عن بنا  البيت

وبعد أشهر مون   ,: ة ل اشرتى من هخر داةًا مبساحة معلومة2السؤال

اها وعنوود تسووجيلها يف السووجل العقوواةي تبوويَّن أن مسوواحة   لُّتسوو



 

 كتاب املعامالت املالية

 

191 

ة الداة أقلُّ بكوثري مون األمتواة املتفو  عليهوا, حيوث كانوت مبنيَّو        

لك الغري من غري قاد, والبائع و دعلوم بوذلك, تاوا ا    على م

 احلال؟ هدرتتك على البائع واملشرتي يف مثل هذ

املشرتي هو باخليار إما أن يقبل بالعيب احلاصل وذلك اجلواب: 

بنقص األمتار, وإما أن يطالب البائع بالفراغة بجميع األمتار املت فق 

ماله الذي دفعه للبائع بدون  عليها, وإما أن يفسخ عقد البيع ويسرتد  

  .زيادة, ما دام أنه ال يعلم بالعيب

م بأحد هذه اخليارات مع املشرتي, وله ـ للبائع ـ أن  والبائع ملزر

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .يرجع عىل البائع الذي اشرتى الدار منه

: اشرتدت حماًل من املسته ر وو أعلم أن املالوك لويس لو     5السؤال

قوورأ  العقوود الووذي بينوو  وبووني املالووك وكووان علووى    ةضووًا, تقوود

النحووو التووالي: بووهن املسووته ر حيوو ُّ لوو  تفردوو  احملوول ملوون دشوواء   

وعلووى أساسوو  اشوورتدت احملوول, وبعوود أن قووبض املسووته ر مثوون      

احملل  اءني املالك دقوول لوي إنو  دردود احملول, موع العلوم أنو          

ودور أو  أقرَّ لي بهن العقود الوذي قرأتو  نظوامي ولويس تيو  أي تز      

حتردووو , عرضوووت عليووو  مبلووو  ترضوووية كاوووا تفعووول األوقوووا    

بقاد اابة ولكن  ةتض, حتى إني عرضت علي  أن دودتع لوي   

 تاا ا أتعل؟ ,أدضًارتض تاملبل  الذي دتعت  للاسته ر 

, وغري املالك ال جيوز اجلواب:  إن املستأجر األول ليس مالكًا للمحلِّ
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  .ر صاحب العقارقيقي إنام هو للمؤجِّ له أن يبيع ما يستأجره, ألن امللك احل

ر غريه ضمن الرشوط املتفق عليها مع ولكن بوسع املستأجر أن يؤجِّ 

  .ارجية املتبقية يف عقد اإل حدود املد  املالك ويف

  :وبناء عىل ذلك

ه بعد بمحلِّ  فإنه من حقِّ صاحب املحل أن يطالب املستأجر الثاين 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ستأجر األولار املتبقية مع املجيميض مدة اإل

شاب دعال يف صيدلية رم تركها, ولكن بقي أنواس مون   : 6السؤال

ن هووذا الشوواب لبائنو  دتعوواملون معوو  لتووهمني الودواء اووم, ولكوو  

, رووم دبيعهووا خووا بسووعر  ىخوورأ يةحيضوور الوودواء موون صوويدل

عهم يبسووعرها احلقيقووي, تهوول هنوواك مشووكلة مووع أن موون دبوو      

 دعلاون  لك؟

هذا ال جيوز ألنه وكيل عنهم يف شا  الدوا  هلم, إال أن اب: اجلو

  .يعلمهم أنه يأخذ منهم ربحاً 

أو بإمكانه أن يعلم زبائنه بأنه سيأخذ أجرًا عىل شا  الدوا  هلم, 

 .عليها فيام بينهم اً فيكون أجريًا عندهم يف ذلك, ويأخذ أجرة معلومة متفق

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

ا أعاوول يف رووال بيووع أحبوواة الطابعووا  للشووركا ,       أنوو : 7السووؤال

وعندي صودد  دعاول يف شوركة تسوتهلك مون نفوس املنوتف        
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الذي أقوم ببيع , تهخرب  صوددقي أنو  إ ا اسوتطاع أن ديسور     

لوووي أمووور دخوووولي لشوووركت  وعقووود اتفووواق بيوووع معهوووا تووولنن      

هوووذا مووون   سوووهقدم لووو  هددوووة أو مبلغوووًا نقوووددًا موووا, تهووول دعووودُّ     

  ائز مبا أنن أنا من دقدم العر ؟ الرشو ؟ أم أن  لك

أنا أنصحكم بأن ال تفعلوا هذا, ألنه إن مل يكن حرامًا فإنه اجلواب: 

ال خيلو من الشبهة, والنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول: 

بهات وقع يف بهات استربأ لدينه وعرضه, ومن وقع يف الش  قى الش  فمن ات  »

  .رواه مسلم «حول احلمى يوشك أن يرتع فيهاحلرام, كالراعي يرعى 

ويكفيكم أن تعرضوا عىل الرشكة إنتاجكم عرضًا بدون دفع مال 

ألحد إن كان إنتاجكم أفضل من املنتج الذي يأخذونه من غريكم, فأما 

أو دونه فإن عرضكم لإلنتاج عىل الرشكة نفسه إذا كان إنتاجكم باملستوى 

نوع من أنواع البيع عىل البيع, وقد هنى  مع وجود بائع آخر ال جيوز, ألنه

ال يبع »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن ذلك بقوله:  النبي  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .رواه مسلم «بعضكم عىل بيع بعض

 مجعية مساهاة تتهل  من عد  أعضاء دبيعون تقسويطاً : 1السؤال

نتسووووك , ولغووووري امل11/111ألعضوووواء اجلاعيووووة أنفسووووهم بووووربإ 

 , هل جيول الربإ من األعضاء وملا ا؟21/111للجاعية بربإ 

إذا كانت هذه اجلمعية املسامهة متتلك السلعة قبل بيعها, اجلواب: 

ثم تعرضها للبيع فال حرج يف ذلك إن شا  اهلل تعاىل, سوا  كان املشرتي 
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من أعضا  هذه اجلمعية أو من غريهم, وكذلك ال حرج يف حتديد ربح 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .مشرت لكلِّ السلعة 

( 5211ة ووول اشووورتى أةضوووًا مووون هخووور, وكوووان الوووثان ) : 9السوووؤال

ل.س, تدتع قساًا بسيطًا من املبل , وبقوي بواقي الوثان يف    

ت , ومضى مخس ورالرني سنة, وتغري  القو  الشورائية   مَّ

للنقووود كووثريًا, واآلن أةاد املشوورتي إكاووال الووثان للبووائع,  

لبوائع البواقي مون الوثان املتفو  عليو , أم دقووَّم        تهل دودتع ل 

 ما تبقى بالذهك ودعطي  قيات  اآلن مهاا بلغت؟

ما دام البائع مل يفسخ العقد بينه وبني املشرتي, وكان اجلواب: 

راضيًا بالتسويل والتسويف من قبل املشرتي, فال يستحق  البائع إال الثمن 

ة, وال ينظر إىل القيمة الرشائية املتفق عليه, ولو مر  عليه سنوات طويل

  .للامل ارتفعت أو انخفضت

أما بالنسبة للمشرتي فهو آثم يف هذا التأخري إذا مل يكن برضا البائع, 

ألنه كان من املفروض عليه إذا رأى نفسه أنه معرس أن يبيع األرض 

د ما ترتب عليه, أو يطلب من صاحب األرض فسخ العقد, أو أن  ويسدِّ

 رض بمقدار املبلغ الذي دفعه. يأخذ من األ

  :وبناء عىل ذلك

ة املشرتي هو ما تبقى عليه من املال إذا مل يكن فإن الثابت يف ذم  
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ر املبلغ  صاحب األرض فسخ عقد البيع بينه وبني املشرتي, وال يقد 

مع وجود اإلثم عىل املشرتي إذا  املتبقي من قيمة األرض عىل قيمة الذهب

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ياً مل يكن البائع راض

من أموني الاوندوق وأموني املسوتودع      هل دضان كلط: 11السؤال

لووونقض احلاصووول بالاوووندوق أو املسوووتودع بووودون تقاوووري      ا

اكتشووا   موونهم أو تعوودٍّ لاوواحك املووال؟ وكووذلك لووو متَّ     

سرقة من الاندوق أو املستودع من غوري املسوؤولني لكون يف    

   اريًا منهم؟هذا تق أرناء دوامهم هل دعدُّ

أمني الصندوق أو املستودع ليس مسؤوالً عن النقص اجلواب: 

ًا أو متعديًا, وإال فهو ضامن  .احلاصل بالصندوق أو املستودع ما مل يكن مقصِّ

رف السارق ,ت الرسقة من الصندوق أو املستودعوأما إذا مت    ,وع 

إال إذا فالسارق هو الضامن, وأمني الصندوق أو املستودع ليس بضامن 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .كان هو املساعد واملعني للسارق عىل الرسقة

: تويف ة ول وعليو  ددوون كوثري , وتورك مواًو وعروضوًا        11السؤال

لاةدوة و تسوودِّد ددونو , تهوول العوورو  التجاةدوة تكووون موون    

 ح ِّ البائع الدائن, أم دشرتك تيها مجيع الدائنني؟

ري ومسلم يف صحيحيهام عن أيب أخرج اإلمام البخااجلواب: 

هريرة ريض اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله 
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من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس »وصحبه وسلم يقول: 

  .«به من غريه فهو أحق  

 وذهب مجهور الفقها  إىل أنه إذا حجر عىل مفلس فوجد أحد  

باعها للمفلس وأقبضها له, فهو أحق  هبا  أصحاب الديون عني ماله التي

  .من غريه من الدائنني

وخالف يف ذلك السادة احلنفية وقالوا: إنه ليس أحق  هبا, بل هو يف 

  .ثمنها أسوة الغرما 

  :وبناء عىل ذلك

 فالدائن الذي وجد سلعته يف تركة هذا الرجل املتوىف, بعد أن باعه إياها

ه  ا دون الدائنني اآلخرين, وذلك بنا  عىل رأي مجهوروأقبضها له, فإنه يستحق 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .الفقها  ريض اهلل عنهم مجيعًا, وذلك لقوة دليلهم

لوووري , تهعطيتووو    ائةأةاد شووو ض أن داووور  مخسووو  : 12السوووؤال

وبقي ل  عندي الباقي حتى أكاول لو  تياوا بعود,      ئةرالمث

ألنو  لويس عنودي     تهل هذا التهخر جيعل هذه املعاملوة ةبوًا,  

 تكالة الباقي وقت أةاد أن دار .  

: الصافة جائزة شعًا إذا توف رت فيها شوط الصحة, ألهنا اجلواب

نوع من أنواع البيع الذي هو مبادلة مال بامل بالرتايض, وذلك لقوله 

, ولقوله صىل اهلل عليه [115]البقرة: ﴾ڤڤٹٹٹ﴿تعاىل: 
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ِّ  إال ها  وها , والرب    هب رباً هب بالذ  الذ  وعىل آله وصحبه وسلم:   بالرب 

إال  عري رباً عري بالش  إال ها  وها , والش   مر رباً مر بالت  إال ها  وها , والت   رباً 

  .رواه البخاري «ها  وها 

  :ومن شوط صحة الصف

لرنيح يف املجلس قبل االفرتاق2  وهذا باتِّفاق الفقها .  .ـ تقابض البردر

و  عن اشرتاط األجل يف الصف, فإن اشرتاط األجل فيه ـ اخلل1

  .للعقد مفسدٌ 

ِ  ببيع أحد النقدين بجنسه, وذلك 4 ـ التامثل, وهذا الرشط خا

ال تبيعوا الذهب بالذهب لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

وا بعضها عىل بعض, وال تبيعوا الورق بالورق إال مثالً  ف  إال  بمثل, وال ت ش 

وا بعضها عىل بعض, وال تبيعوا منها غائباً  ف   «بناجز مثاًل بمثل, وال ت ش 

  .رواه البخاري ومسلم

  :وبناء عىل ذلك

فتحرم الصافة املذكورة يف السؤال, ألنه ما تم  التامثل يف الصافة, 

  .ووجد األجل فيها, وهذا ال جيوز شعًا, ألنه داخل يف ربا النسيئة

 اذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكرديوقد أضاف أست

 :عىل اجلواب ما يل حفظه اهلل تعاىل

أرى أن له أن يقرضه اخلمسمئة لرية، ثم يقرتض منه الثالثمئة لرية، ]

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .[االرتفاق ته الباقي، وهبه  الطريقة يتمُّ ويبقى له يف ذم  
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ه إ ا لغوًا مون املوال علوى أن دوردَّ     هخر مب : ة ل أقر  ة اًل13السؤال

مووا احتا وو  أو علبوو  األول, وبعوود موود  احتوواج األول للابلوو        

وعلب  من صاحب , لكن صاحب  مل دستطع توهمني املبلو  إو   

عن عردو  قور  ةبووي. تهول جيوول للاقور  اسوتيفاء ددنو          

من هذا الر ول وقود علوم أن سوداد قرضو  سويكون مون قور          

 استوتى من  على هذه احلال؟ ةبوي؟ وهل علي  إرم يف حال

ەئائائىىې﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل: اجلواب: 

فإذا  .[111]البقرة: ﴾ېئۈئۈئۆئۇئۇئوئەئ

فيجب عىل الدائن أن  ,قت فيه شوط اإلعساروحتق   ,اً رس  عح كان املدين م  

 نحي  
ر ه حتى ي  رر ظ 

د دينه, , وال جيب عىل املدين أن يستقرض حتى يسدِّ وس 

 .د دينهليسدِّ  ىل أنه يرم عليه أن يستقرض قرضًا ربوياً ومن باب أو

 وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي

 :عىل اجلواب ما يل حفظه اهلل تعاىل

منه مع اإلثم، ألنه  ًا فيجوز للدائن أخه وإذا استقرض قرضًا ربوي  ]

  .[  له الدخول يف احلرامسب  

د دينه, فلو استقرض  أما إذا كان املدين غري معرس فيجب عليه أن يسدِّ

ًا فاإلثم عليه ال عىل الدائن, وجاز للدائن أن يأخذ منه هذا املال قرضًا ربوي  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .من باب الفتوى, أما من باب التقوى فال
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:  هبوووت إىل صووودد  لوووي ألسوووتقر  منووو  مبلغوووًا مووون   12السوووؤال

وشور ط علوي أن أقووم لو  خبدموة      املال, تواتو  علوى القور     

 معينة, تهل هذا الشر ط دفسد عقد القر ؟

ربة إىل اهلل عز وجل, ألن فيه القرض ق   فيه بأن   مما ال شك  اجلواب: 

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  تفريج كرب وقضا  حاجة, والنبي  

بة من س اهلل عنه كرس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نف  ن نف  مر »يقول: 

 « اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة عىل معرس يرس  ومن يرس   ,كرب يوم القيامة

وجيب أن يكون القرض خالصًا  .رواه مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه

ںڱڱڱڱڳڳ﴿لوجه اهلل تعاىل, وذلك لقوله تعاىل: 

 . [5]البيِّنة: ﴾ں

منفعة,  وذكر الفقها  من شط صحة القرض أن ال يكون فيه جر  

نفعة املرشوطة , وامله ال يصح  ض فإن  للمقر   ةمنفع جلرِّ  فإن وجد فيه شطٌ 

 (. قرض جر  نفعًا فهو رباً  من الربا, للقاعدة: )كل   د  يف عقد القرض تع

يف القرض أو ملحوظة أو معروفة,  هذا إذا كانت املنفعة مرشوطةً 

  . تعاىلفال حرج يف ذلك إن شا  اهللكذلك أما إذا مل تكن 

  :وبناء عىل ذلك

ض اشرتط عليك القيام بخدمة له مقابل هذا القرض,  فام دام امل قر 

 واالستغفار بعد ذلك, فهذا القرض ال جيوز شعًا, وجيب فسخه,

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .(قرض جر  نفعًا فهو رباً  للقاعدة: )كل  
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اآلخوور لوو    دتووع شوو ض آلخوور مليووون لووري , علووى أن دوودتع   : 15السووؤال

 , الو مصواحك املليوون   دهخوذ   ,دكانًا دشغل  ملد  سنة, رم دورتادَّان 

  , تاا هو احلكم الشرعي؟وكذلك صاحك احملل دهخذ حملَّ

هذا املبلغ املدفوع لصاحب املحل هو قرض, وانتفاع اجلواب: 

ض من املحلِّ  بدون أجر املثل ال جيوز شعًا, ألنه انتفاع مقابل  امل قر 

كام هو مت فق عليه بني  ,, وكل  قرض جر  نفعًا فهو رباً القرض احلسن

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .الفقها 

أنووا مووؤمن بتحووردم ةبووا الفضوول, وهووو بيووع املووال الربوووي      : 16السووؤال

  نس  بال قارل, والسؤال: ما احلكاة العقلية من  لك؟

أحل ه  الل مااحل هلل احلمد أوالً وآخرًا أن جعلنا ممن يؤمن بأن  اجلواب: 

مه اهلل, ونحن ال يسعنا إال هذا, عرفنا العلة أم مل  اهلل, وأن   احلرام ما حر 

دنا, وال يسع نعرف العلة, ألن ا عبيد هلل عز وجل, وهو تبارك وتعاىل سيِّ 

﴾ڭڭڭۓےےده إال أن يقول: ﴿العبد أمام سيِّ 

  .[115]البقرة: 

نس الواحد من أموال الربا إذا ربا الفضل هو التفاضل يف اجل ثانيًا:

بيع بعضه ببعض, كبيع درهم بدرمهني نقدًا, أو بيع صاع قمح بصاعني, 

  .ونحو ذلك

 احلكمة من حتريم ربا الفضل:  :ثالثاً 
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ال تبيعوا »أ ـ حتريمه من باب سدِّ الذرائع, كام جا  يف احلديث: 

لصاعني, فإين الدينار بالدينارين, وال الدرهم بالدرمهني, وال الصاع با

هم من ربا الفضل فمنرعر  .رواه أمحد «ما  هو الربارأخاف عليكم الرما , وال

خشية الوقوع يف ربا النسيئة, فسد  عليهم هذه الذريعة, وهي تسد  عليهم 

ل فيها يدفعهم إىل الربح املؤخر الذي هو  باب املفسدة, ألن الربح املعج 

 عني ربا النسيئة. 

يذهب ربا الفضل بقيمة سلعهم  نستهلكني الذيب ـ محاية عامة امل

  .نوع احلقيقية بسبب جهلهم بقيم السلع السوقية لكلِّ 

ومثل هذا الوضع يفرض عىل املتبايعني أن يتساويا يف معرفة قيم 

السلع السوقية بالنسبة لكلِّ نوع, حتى ال خيدع أحدمها اآلخر عند التبادل, 

  .ئة قليلة من مجهور املستهلكنيوهذا شط ال يمكن أن يستوفيه إال ف

واليهود استغل وا هذا الوضع املربك للعرب األميني عند التعامل 

معهم, حيث كان اليهود يأخذون من املستهلك القادر عىل التمييز بني 

أنواع التمر مثاًل مقدارًا مما يعرضه عليهم من الردي  يزيد بكثري عىل ما 

لك, ألنه زاهد فيام عنده راغب فيام يعطونه له من اجليد, وهو راٍض بذ

لدهيم, ثم يبيعون هذا التمر الردي  بأسعار عالية للذين تتساوى األنواع يف 

م اإلسالم ربا الفضلأو تتقارب نظرهم  هذا, واهلل تعاىل أعلم.  ., لذلك حر 

قدمت لاددقي مبل  مئة أل  لوري  دعاول بهوا بشور ط     : 17السؤال

لوري  شوهردًا, وبعود مضوي سونة      أن دعطين عليها عشر  هو  
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   عن دتع العشر  هو , تهول حيو ُّ  كاملة علبت من  التوقُّ

 لي اسرتداد املبل  األصلي؟ وما احلكم يف  لك؟

 م بنصِّ والربا حمر  هذه املعاملة معاملة ربوية ال جتوز شعًا, اجلواب: 

وعرشين ألف لرية سورية  مئةالكتاب والسنة, وما دمت قد أخذت منه 

 له عرشين ألفًا, وتكون بذلك اسرتددت ل السنة, وجب عليك أن ترد  خال

مبلغك الذي دفعته له, هذا بعد التوبة واالستغفار والعزم عىل أن ال تعود 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .إىل ذلك أنت وصاحبك مرة ثانية

ع مببلووو  كوووبري لرتمووويم  ة ووول دتعامووول بالربوووا, توووربَّ : 11السوووؤال

 ؟خذ املال من  لرتميم املسجدمسجد, تهل جيول أ

إن املال احلرام ي تخل ص منه بصفه عىل الفقرا  وأصحاب اجلواب: 

  .احلاجة, وال يوضع يف بيوت اهلل عز وجل وال يف طباعة املصحف الرشيف

 وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي

 :عىل اجلواب ما يل حفظه اهلل تعاىل

  .هذا, واهلل تعاىل أعلم [عذلك برشط عدم إعالن اسم املتبر  أرى جواز]

دن بعود حلوول أ لو     : إنسان مددن عالب  الدائن بالودَّ 19السؤال

م أخ املوووددن للووودائن مووون أ ووول  كوووثريًا تلوووم دسوووتجك, تقووودَّ 

إعفوواء نوواة الفتنووة وضووان املووال علووى أن ددتعوو  إىل الوودائن   

ائن دعلوووم أقسووواعًا, تواتووو  الووودائن علوووى  لوووك. ولكووون الووود 
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باألدلووووة القاععووووة بووووهن األخووووودن  وووون ميوووواعلون يف دتووووع 

الددون وحيتالون على الناس, تاسوتطاع بهسولوب معوني أن    

دن املرتتِّوك علوى   دهخذ من األخ الكفيول بضواعة مبقوداة الودَّ    

أخيووو , وأخووووه مقووورط بالوووددن, وأعلوووم الووودائن األخوووودن أنووو      

 ًا؟اسرتدَّ ددن . تهل تارُّ  الدائن هذا  ائز شرع

دين ت له يقينًا ـ من املر إن يئس الدائن من أخذ دينه ـ الثاباجلواب: 

فال يش  عليه من الناحية الرشعية, وكذلك احلكم عندما  ةالطريق هإال هبذ

ين مل يكن للمدين كفيل له إال أخوه, وأخوه كذلك ممن يامطل بسداد الد  

  .باألدلة القاطعة

  :وبناء عىل ذلك

عىل الدائن فيام فعل إذا كان عىل يقني باألدلة  اً فال حرج شعي   

ة املدين, ولكن جيب أن يكون فته هي عني صفالقاطعة بأن الكفيل ص

ضها لإليذا  من قبل أحد إذا قام الدائن عىل ضامن صيانة نفسه وعدم تعر  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .بذلك الفعل

 بطاقة املغطا (: ما حكم است دام البطاقة اوئتاانية )ال21السؤال

 ر املشرتكعن عرد  البنوك اإلسالمية, مع العلم بهن  إ ا تهخَّ

عون سووداد املبووال  املرتتبووة عليوو  تفوور  عليوو  غرامووة ماليووة  

 ك علي ؟مهاا كان املبل  املرتتِّ , دحمدَّ



 

 الفتاوى الرشعية

 

421 

ة غرامة تفرض عىل تأخري سداد الديون تعد  رباً اجلواب:  , إن أي 

مة , ألن كل  قرض جر  نفعًا مرشوطًا أو معروفًا وتكون املعاملة كلها حمر 

ت عن طريق البنك اإلسالمي أهنا  ذر فهو ربًا وحرام, وال يعني أهنا إذا أ خ 

 صارت جائزة. 

  :وبناء عىل ذلك

ر يف السداد هي عني   ض عىل املستدين املتأخِّ فإن الغرامة التي ت فرر

ال قوة إال باهلل العل ربا النسيئة, ولو كانت من بنوك إسالمية وال حول و

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .العظيم

: مووووا هووووو احلكووووم الشووورعي يف التعاموووول مووووع البنووووك  21السوووؤال 

اإلسالمي, إ ا أةاد اإلنسوان أن دشورتي منو  سولعة )موا( عون       

 عرد  بيع املراحبة؟

ٹٹ﴿إن بيع املرابحة جائز شعًا, وذلك لقوله تعاىل: اجلواب: 

ڄڄڄڦ﴿ولقوله تعاىل:  ,[115]البقرة: ﴾ڤڤٹ

  .[19]النسا : ﴾ڃڃڄ

وبيع املرابحة إذا توافرت فيه شوطه الرشعية فهو جائز شعًا, 

ة إليه, ألن الذي ال هيتدي يف التجارة, ويكون جاهالً وذلك للحاجة املاس  

فيها, فإنه يتاج إىل ناصح أمني بحيث يشرتي منه السلعة بمثل ما اشرتاها 

 يادة ربح معلومة. البائع, مع ز
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  :ويشرتط يف بيع املرابحة رشوط من مجلتها

  .بيع املعدوم ـ أن يكون املبيع موجودًا حني العقد, فال يصح  2

  .ـ أن يكون مملوكًا للبائع1

  .ـ أن يكون مقدور التسليم4

  .ـ أن يكون معلومًا لكل  من العاقدين3

  .ًا مل جيز البيعالعقد األول صحيحًا, فإن كان فاسد نـ أن يكو5

  .ـ العلم بالثمن األول بالنسبة للمشرتي الثاين6

ـ أن يكون الربح معلومًا, وال فرق بني أن يكون مقدارًا مقطوعًا, 1

ويصري جز ًا منه, الربح إىل رأس املال,  أو نسبة عرشية يف املئة, ويضم  

  .طًا عىل أقساط معينةًا, أو مقس  نقدي   سوا  أكان حااًل 

  :اء عىل ذلكوبن

ًا, وهي فإذا كان البنك اإلسالمي يملك السلعة ملكًا حقيقي  

موجودة عنده وداخلة يف ضامنه عند العقد, وكان قادرًا عىل تسليم السلعة 

 يعن البنك واملشرتي, وكان عقد البم للمشرتي, وكان املبيع معلومًا لكل  

ي يعلم ثمن شا  مع البائع الذي اشرتى منه البنك  صحيحًا, وكان املشرت

البنك هلذه السلعة من البائع األول, ويعلم الربح الذي سيأخذه البنك, 

  .فالرشا  من البنك اإلسالمي صحيح إن شا  اهلل تعاىل

مل تكن يف ضامنه,  وأأما إذا كان البنك ال يملك السلعة عند العقد, 

لمشرتي, مل يكن قادرًا عىل تسليم السلعة ل وأمل تكن موجودة عنده,  وأ
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  .فال جيوز شا  تلك السلعة منه, ألن شبهة الربا واضحة عند ذلك

وإين أرجو اهلل تعاىل أن يوفِّق اإلخوة القائمني عىل إدارة البنوك 

 اإلسالمية لالنضباط باألحكام الرشعية الصحيحة الواردة يف بيع املرابحة,

ق فيها شوط بيع البنوك اإلسالمية أنه مل تتحق   بعض ألن الواقع العمل يف

 . هذا, واهلل تعاىل أعلم. الرشعية املرابحة

: مووا حكوووم الشوورع يف إدوووداع مبلوو  مووون املووال يف بنوووك     22السووؤال 

ةبووي موون أ وول خدموة احلووواو , علاووًا أنو  إ ا كووان املبلوو     

احملووال حبوودود املبلوو  املووودع تووال دهخووذ البنووك شوويئًا علووى       

ملبلو  املووَدع   تلك احلوالة, وإ ا كانت احلوالوة أكثور مون ا   

ة الوويت   الزمنيَّوود  علووى حسووك املوودَّ ة حموودَّأخووذ نسووبة ةبودَّوو 

 خالاا سداد الزائد على املبل  احملال؟ دتمُّ

ة ال جيوز شعًا, فإن إيداع األموال يف البنوك الربوي  أوالً:  :اجلواب

ة, إال لضورة قصوى, وإذا ة أم بغري فائدة ربوي  سوا  كان بفائدة ربوي  

جدت البنوك اإلسالمية فال رضورة حينئذ وال عذر ملن يودع أمواله يف  و 

 ة. البنوك الربوي  

أمانة, ألنه من  د  ة ال يعإن إيداع األموال يف البنوك الربوي  ثانيًا: 

ال مضمون شوط األمانة عدم ضامن األمانة بدون تعد  أو تقصري, وامل

  .ليس وديعة وال أمانةاملال قرضًا للبنك و د  لدى البنوك, فلذلك يع

من أجل االستفادة من  ,إن إيداع التجار أمواهلم يف البنوكثالثًا: 



 

 كتاب املعامالت املالية

 

424 

جمانية احلوالة بالطريقة األوىل, داخل حتت القاعدة الفقهية: كل  قرٍض جر  

  .نفعًا فهو رباً 

  :وبناء عىل ذلك

فال جيوز إيداع األموال يف البنوك الربوية مع وجود البنوك 

, وال جيوز التعامل مع البنك الربوي بالطريقة األوىل املذكورة اإلسالمية

يف السؤال, ألهنا داخلة حتت القاعدة: كل  قرٍض جر  نفعًا فهو ربًا, فاملود ع 

  .يستفيد من جمانية احلوالة بسبب اإليداع

وكذلك الطريقة الثانية ال جتوز لوجود الربا الواضح فيها, وعىل كلِّ 

بوية أ وذ نرتح بحرب من اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وعىل حال, البنوك الر

آله وصحبه وسلم بسبب التعامل الربوي, والكل  يف ذلك سوا  من آكل 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده, وكذلك الكفيل

 دو د يف اجلامعا  ماور  التسولي  الطالبوي, الوذي    : 23السؤال

من املال ليعواد علوى أقسوا ط مرحيوة     دقر  الطالب مبلغًا 

د دووتمُّ حسووم  م املبلوو  احملوودَّ تسوولُّوبوودون تائوود , ولكوون عنوود    

وإ ا نسووبة موون املبلوو  الكلووي ودقووال: إنهووا أ وووة للاوووظفني,   

ر املستقر  يف وتواء بعوض األقسوا ط دوزاد عليو  مبلو        تهخَّ

 تاا احلكم الشرعي يف أخذ هذا القر ؟   ,معني

ربوي, وال يلتفت إىل الكالم الذي  إن هذا القرض قرضاجلواب: 

يقال: إن احلسم الذي يؤخذ من املال هو أجور للموظفني, ألن املوظف 
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د له من املصف إن وجد املستقرض أم مل يوجد, وال يأخذ راتبه املحد  

 . ذها أوالً  .عالقة له يف احلسومات التي يأخذها املصف

د له ة عن القسط املحد  االشرتاط عىل املستقرض أن يدفع زياد ثانيًا:

ر يف دفعه هو شط فاسد لعل ة الربا فيه, وجيب فسخ هذا العقد   .إذا تأخ 

  :وبناء عىل ذلك

م بنصِّ الكتاب بقوله تعاىل:  فهذا القرض هو قرض ربوي حمر 

﴾ۓۓےےھھھھہہہہۀ﴿

هلل لعن ا». وبقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: [111]البقرة: 

 ىنبا والزِّ با وموكله وشاهديه وكاتبه قال: وقال: ما ظهر يف قوم الرِّ آكل الرِّ 

بح « وجل   وا بأنفسهم عقاب اهلل عز  إال أحل    اهلل بحن  رواه اإلمام أمحد عن عر
د 

وٍد ريض ع  سح  . عنهاهلل  مر

ط يف ذلك وعىل الطالب  ڱڱبتقوى اهلل تعاىل القائل: ﴿املتورِّ

ھھہہہۀۀڻڻڻ ڻںںڱڱ

, وعليه بكثرة االستغفار, وذلك لقوله تعاىل: [4-1]الطالق: ﴾ھ

 ٻٻٻٻٱ مئحئجئیییی﴿

 . [21-21]نوح: ﴾ ٺڀڀڀڀپپپپ

أما القرض الربوي فنتائجه وخيمة عاجاًل أم آجاًل, وذلك لقوله 

ڀپپپپٻٻٻٻٱتعاىل: ﴿
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ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺڀڀڀ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

, وآكل [115]البقرة: ﴾ ڍڇڇڇچچچچ

الربا ومطعمه سوا , وهو مأذون بحرب من اهلل ورسوله والعياذ باهلل 

 تعاىل. هذا, واهلل تعاىل أعلم.

ًا مووون الاووورا  اآللوووي العقووواةي,  م ةواتبنوووا شوووهرّدلَّسوووتن: 22السوووؤال

كووم وأحيانووًا أتوورك بعووض املووال تيوو  ألكثوور موون شووهر, تاووا ح    

 م الراتك من  أصاًل؟تسلُّ لك؟ وإ ا كان حرامًا أو حيرم 

ل من مكان عملكم إىل بنك ربوي فإنه اجلواب:  ما دام الراتب يو 

 جيب عليكم مباشة أن تأخذوا الراتب, وال يرتك يف املصف حتى ال يستغل  

ىل يف املعامالت الربوية, فمن تركه مع قدرته عىل األخذ كان معينًا للبنك ع

ۆئۆئۇئوئوئەئاملعامالت الربوية, واهلل تعاىل يقول: ﴿

  .[1]املائدة: ﴾یییىئىئېئېئۈئۈئ

  :وبناء عىل ذلك

فيجب عليكم أخذ الراتب مباشة وال ي رتك يف املصف حتى ال 

 يف املعامالت الربوية.  ي ستغل  

م, لِّ ستاملصف فال حرج فيه بالنسبة للم م الرواتب منتسل  ما أ

له إىل املصف الربوي. هذا, واهلل تعاىل أعلم. واإلث  م عىل من يوِّ
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اتفوو  عرتووان عوور  ميلووك موواًو وهخوور ميلووك حموواًل   : 25السووؤال

لاةدووًا وخوورب  ببيووع الووذهك املاوووي, علووى أن دقوودِّم الطوور       

األول املال للطر  الثاني الذي سويقوم بشوراء الوذهك وبيعو      

يم الوربإ واخلسواة    بنفسو , علوى أن دكوون تقسو     يف هذا احملولِّ 

% للطور  الثواني   61% للطر  األول صاحك املوال, و 21بنسبة 

والعال؟ هول هوذه الشوركة مضواةبة أم عنوان؟       صاحك احمللِّ

ك  من الوذهك بودًو مون املوال؟      5وهل جيول  عل ةأس املال 

وهوووول جيووووول أخووووذ ضوووواان عقوووواةي موووون الطوووور  األول علووووى   

 ال؟  بًا لل يانة أو اوحتيالطر  الثاني حتسُّ

هذا العقد عقد مضاربة, فالربح عىل ما اتفقا عليه, وإذا اجلواب: 

حصلت خسارة ال قدر اهلل فتكون اخلسارة عىل صاحب رأس املال, 

ل والرشيك املضارب ال خيرس إال تعبه, وإن اشرتط عىل املضارب حتم  

الربح واخلسارة يف هذه احلال اخلسارة فسد عقد املضاربة, فيكون 

  .املال, والرشيك املضارب له أجر املثللصاحب رأس 

وال حرج يف جعل رأس مال الرشكة ذهبًا, وال جيوز أخذ ضامن عىل 

الرشيك املضارب, ألن الرشيك املضارب يده يد أمانة, إال إذا قص  أو 

يه. هذا, واهلل تعاىل أعلم.  ل نتائج تقصريه أو تعدِّ ى فإنه يتحم   تعد 

لواةي, صواحك املوال مبالو  واآلخور      شردكان يف عال : 26السؤال

, علوووى أن دسوووحك هوووذا الشوووردك    هوووده وتعبووو  يف احملووولِّ 
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ًا لينفق  علوى أسورت , وبعود تورت  مون      باألتعاب مبلغًا شهرّد

ن بهن هناك خساة . سوؤالي: هول    رد احملل تتبيَّ الزمن متَّ

ك علوى هوذا الشوردك بهتعابو  و هوده أن دودتع املووال       دتو َّو 

 على عيال ؟الذي سحب  لينفق  

فق الفقها  عىل أن املضارب بعمله يف املضاربة الصحيحة ات  اجلواب: 

  .الربح املسمى إن كان يف املضاربة ربح يستحق  

أما إذا حصلت خسارة يف املضاربة فإن هذه اخلسارة تكمل من 

ل الرشيك الربح, فإن مل يكن ربح فإنه يكون من رأس املال, وال يتحم  

  .شيئاً املضارب من ذلك 

  :وبناء عىل ذلك

م ما أخذه من الرشكة ليتمِّ  فيجب عىل الرشيك املضارب أن يرد  

اخلسارة التي حصلت, فإن زاد يش  من الربح أخذ بمقدار حصته, وإال 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .شيئاً  فال يستحق  

 : هل جيول أن أؤ ر عجاًل عندي من أ ل تلقيإ البقر؟27السؤال

ة, وأصل املذهب عند الشافعي   ة ويف األصحِّ احلنفي   : ذهباجلواب

يعني طروق الفحل  ـعند احلنابلة إىل عدم جواز إجارة الفحل للضاب 

وذلك ملا رواه البخاري عن ابن عمر ريض اهلل عنه قال: )هنى  ـلألنثى 

 .رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن عسب الفحل(

ب  هو: رضاب  سح  الفحل أو ماؤه. العر
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وروى النسائي كذلك عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: )هنى رسول 

وكسب  ,اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن ثمن الكلب

  .وعن كسب عسب الفحل( ,وكسب املومسة ,اماحلج  

وقال املالكية وبعض الشافعية: إنه جيوز إجارة الفحل للضاب, 

وال  ,ات معينةبام إذا كان االستئجار لزمن معني أو ملر   وازر اجل د املالكية  وقي  

  .جيوز استئجاره حلمل األنثى

وقال احلنابلة: إذا احتاج اإلنسان إىل استئجار الفحل للضاب ومل 

  .جيد من يطرق له جمانًا جاز له االستئجار

  :وبناء عىل ذلك

وج من اخلالف فعند مجهور الفقها  ال جيوز, وأجازه املالكية, واخلر

لك يف ذلك أجر إن فاب جمانًا للضِّ  جلر الع   بني الفقها  أوىل, ولو دفعتر 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .شا  اهلل تعاىل

  سوونوا  عنوود تووا ر مقابوول أ وور أسووبوعي  : عالووت عوود21َّالسووؤال

متفووو  عليووو , وهوووذه السووونوا  أخوووذ  لهووور  شوووبابي وقووووتي  

حاول شوجاة بوين     بسبك مشقة العال, ويف دوم من األدوام 

وبينوو  تسوورَّحن موون العاوول تسوورحيًا تعسُّووفيًا, وقوود علاووت     

بو ود قانون عاالي جيرب صاحك العال علوى دتوع مبوال     

كبري  مل أتف  عليها مع , تطالبت صاحك العال مببلو   
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معني حتى و أةتع دعوى علي , لكن  مل دقبل, وعلوك مون   

لوويَّ التحوواكم عنوود قوواٍ  شوورعي, تلووم أ هووك, رووم عوور  ع  

مبلغًا مل دعجبن, تقات بالوذهاب إىل حمواٍم لرتوع دعووى     

قضووائية عليوو  إل بوواةه علووى دتووع هووذه احلقوووق القانونيووة,   

تاووا حكووم املووال الووذي قوود ِدجَبوور صوواحك العاوول علووى دتعوو    

لووي؟ ومووا حكووم عوودم الووذهاب للتحوواكم عنوود عووامل دفوويت       

بشرع اهلل تعاىل والذهاب إىل القانون البشري عوضًا عن ؟ 

 ا ا جيك عليَّ أن أتعل اآلن؟وم

ة األجرة, وذلك لقول من أركان عقد اإلجارة معلومي  اجلواب: 

من استأجر أجريًا فليعلمه »النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

إن قام األجري فكانت األجرة جمهولة فسد العقد,  فإن .رواه البيهقي «أجره

 بالعمل فله أجر مثله. 

  :وبناء عىل ذلك

ما دمت اتفقت مع التاجر عىل أجٍر معلوم, وعىل عمٍل  أوالً:

معلوم, وقبضت األجرة املعلومة املت فق عليها بينك وبني التاجر املستأجر, 

فال جيوز لك شعًا أن ترفع عليه شكاية للمحكمة حتى تأخذ ما ال 

ملال ة القانون, وال جيوز لك أن تأخذ من التاجر مبلغًا من اه بقو  تستحق  

  .مقابل عدم رفع الشكاية عليه, ألن شكايتك عليه ظلم وجور

وإذا رفعت عليه الشكوى إىل القضا , أو أخذت منه ماالً مقابل 
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الذي أخذته منه, أو تأخذه بسلطة  املالر  عدم رفع الشكوى عليه فإن  

غري شعي, وداخل حتت قول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله  ماٌل  ,القانون

بعضكم أن  , ولعل  إنام أنا برش, وإنكم ختتصمون إيل  »سلم: وصحبه و

ته من بعض, وأقيض له عىل نحو ما أسمع, فمن قضيت يكون أحلن بحج  

رواه  «فال يأخذ, فإنام أقطع له قطعة من النار أخيه شيئاً  له من حقِّ 

  .البخاري ومسلم

فهو آثم  وأما بالنسبة للمحامي الذي يعينك عىل أخذ املال بغري حق  

  .شعًا, ألنه معني عىل أكل أموال الناس بالباطل, وأجرته تكون حرامًا عليه

ۈ﴿جيب التحاكم إىل شع اهلل تعاىل, وذلك لقوله تعاىل:  ثانيًا:

ىېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

, فمن مل يتكم [65]النسا : ﴾وئەئەئائائى

ض إيامنه للضياع والعياذ باهلل   تعاىل. لرشع اهلل تعاىل فقد عر 

, جيب عليك أن ال تأخذ من التاجر شيئًا من املال بغري حق   ثالثًا:

ك, وإن أخذت منه شيئًا وجب وهذا املعروض بالسؤال ليس من حقِّ 

ه إليه, وال جيوز لك أن ترفع عليه دعوى للقانون لتأخذ شيئًا  عليك رد 

 اهلل تعاىل أعلم. هذا, و .فق عليها بينك وبني التاجرزائدًا عن األجرة املت  

: ة ل ميلك قطعة أة  تودتعها لوبعض األشو ا     29السؤال

مقابل مليون دةهوم, ودقووم هوؤوء األشو ا  بعاواة  هوذه       
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األة  مووون مووواام اخلوووا , وبشووورو ط متفووو  عليهوووا بوووني     

صوواحك األة  واألشوو ا , ودقوووم األشوو ا  باسووتثااة    

هووذه األة  ملوود  مثوواني سوونوا , وبعوود  لووك تر ووع األة   

ليها من البناء مللكية صاحك األة , تاوا هوو احلكوم    مبا ع

 الشرعي يف هذه املسهلة؟

هذا العقد جائز شعًا, ألن املنفعة معلومة, واملدة معلومة, اجلواب: 

واألجر معلوم, والصفة معلومة, فاملنفعة هي كرا  األرض للبنا  عليها 

رة معلومة واستثامر ذلك البنا , واملدة معلومة وهي ثامن سنوات, واألج

  .وهي مليون درهم

  :وبناء عىل ذلك

البنا  الذي يشي د عىل  د  ىل, ويعفهذا العقد جائز شعًا إن شا  اهلل تعا 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .جز ًا من األجرة إضافة للمليون درهم األرض

 ر حملَّو  التجواةي بالبضواعة   : هل جيول لإلنسان أن دؤ 31ِّالسؤال

ببضواعت  هخور    لى أن دعيود املسوته ر احملولَّ   املو ود  تي , ع

 اها؟لَّتس  العقد كاا مدَّ

إال عىل مال يمكن االستفادة منه مع بقا   اإلجارة ال تصح  اجلواب: 

نترفع به إال باالستهالك فال تصح   إجارته, بل يقع عليه  عينه, أما ما ال ي 

  .البيع واهلبة وما شاكل ذلك
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  :وبناء عىل ذلك

 وجودة فيه, فإن تم  التجاري مع البضاعة امل تأجري املحلِّ  فال يصح   

نر املستأجر قيمترها أو مثلرهاجياإل
م  مع أجر  ار عىل البضاعة واست هل كت ضر

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .مثل املحلِّ 

إ ا تعيَّبووت العووني املسووته ر  بيوود املسووته ر لسووبك و   : 31السووؤال

ر بلحضوواة عووني أخوورى تهوول دلووزم املووؤ ِّ ,دوود للاسووته ر تيوو 

م أم دنفسوووووخ عقوووود اإل ووووواة ؟ ويف حووووال قووووودَّ   ,مكووووان األوىل 

تهووول دلوووزم   ,بوووةاملسوووته ر عينوووًا أخووورى صووواحلة بووودل املتعيِّ  

أم دبقووى لوو  خيوواة الفسووخ؟   ,املسووته ر بلقووام عقوود اإل وواة  

 ر عقاةًا؟  ل خيتل  احلال تياا لو كان املؤ َّوه

هور الفقها , فال يملك إن عقد اإلجارة عقد الزم عند مجاجلواب: 

أحد املتعاقدين االنفراد بفسخ العقد إال ألمر تنفسخ به العقود الالزمة 

ڑ﴿استيفا  املنفعة, وذلك لقوله تعاىل:  من ظهور العيب أو ذهاب حملِّ 

  .[2]املائدة: ﴾ک

ر أو  ة بدون تعد  من املستأج  رر فإذا حصل عيب يف العني امل ستأجر

ر االنتفاع من خمالفة املأذون فيه,  ت عىل املستأج  وكان هذا العيب ي فوِّ

فسخ هذا  العني املؤجرة فإن عقد اإلجارة ال يبقى عقدًا الزمًا, ويصح  

ر   .العقد من قبل املستأج 
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ت املنافع املقصودة من العقد فال جيوز  أما إذا كان العيب ال ي فوِّ

  .فسخ العقد إال برضا الطرفني

فسخ أو عدمه من العيوب بقول أهل والعربة فيام يستوجب ال

  .اخلربة, وإذا وجد عيب وزال سيعًا بال رضر فال يفسخ عقد اإلجارة

  :وبناء عىل ذلك

يفسخ عقد اإلجارة بوجود العيب يف العني املؤجرة إذا مل يكن بتعد  

لزم  أو تقصري من املستأجر ومل تبق العني املؤجرة صاحلة لالنتفاع هبا, وال ي 

إحضار عني أخرى مكان األوىل, وال يفسخ العقد إذا زال العيب املؤجر ب

هذا, واهلل  .سيعًا بال رضر, سوا  كانت العني املؤجرة عقارًا أو غريها

 تعاىل أعلم. 

: توزوج ة ول امورأ  رانيوة بعود وتوا  لو تو  األوىل, وعواش         32السؤال

معها ترت  عودلة وكان معهوا سوعيدًا خلودمتها وتفانيهوا يف     

َسجَّل البيت الذي دسوكن  بامسهوا, واحوتفظ لنفسو      ت , لك

اونتفوووواع بوووو  مووووا دام حيووووًا, وشوووواء  اإلةاد  اإلايووووة أن     ِّحبوووو

دسووبقها إىل داة البقوواء. تهوول يف تسووجيل البيووت باسووم لو توو  

 د حرج شرعي علي ؟حفاظًا عليها من التشرُّ

تسجيل البيت باسم زوجته من  يفال حرج عىل الزوج اجلواب: 

ة زوجته, برشط أن ال يكون القصد من ذلك اإلرضار ببقية أجل مصلح

  .التمليك احلقيقي هلا الورثة, وأن يكون عنده مال آخر, وبرشط أن يتم  
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وقد ذكر الفقها  من شوط صحة اهلبة قبض اليش  املوهوب, فال 

تثبت اهلبة إال بالقبض, ملا روى اإلمام أمحد عن أم كلثوم بنت أيب سلمة 

ج رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه ها قالت: )ملا تزو  ريض اهلل عن

من  ة وأواقي  ل  ح   سلمة قال هلا: إين قد أهديت إىل النجايشِّ  وسلم أم  

, تي مردودة عل  إال قد مات, وال أرى إال هدي   مسك, وال أرى النجايش  

د   اهلل عليه وعىل فهي لك, قال: وكان كام قال رسول اهلل صىل  ت عل  فإن ر 

د   ة امرأة من نسائه أوقي   ته, فأعطى كل  ت عليه هدي  آله وصحبه وسلم, ور 

  .ة(ة املسك واحلل  مسك, وأعطى أم سلمة بقي  

وروت السيدة عائشة ريض اهلل عنها )أن أبا بكر ريض اهلل عنه كان 

تلر حر نر  زح  كنت ح 
يه أو ها جذاذ عرشين وسقًا, فلام حض قال هلا: وددت أنك 

تيه, وإنام هو اليوم مال الوارث( رواه ابن أيب شيبة والبيهقي ذح ذر   .جر

وروي عن أيب بكر الصديق وعمر وعثامن وعل وابن عباس ريض 

 اهـ.  .اهلل عنهم أمجعني أهنم قالوا: ال جتوز اهلبة إال مقبوضة حمر وزة

واشرتطوا كذلك أن ال يكون املوهوب مشغوالً بام ليس بموهوب, 

  .وهب دارًا فيها متاع للواهب كمن

  :وبناء عىل ذلك

, ألنه   فإن هبة الرجل بيته لزوجته مع االحتفاظ بحقِّ املنفعة له مل تصح 

ما تم  القبض احلقيقي للزوجة, وصار البيت حقًا للورثة مجيعًا وهي من مجلة 
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لغني وكانوا عاقلني با ,ثبعد وفاة املورِّ  الورثة, إال إذا أجاز الورثة ذلك

ة ال وصي  », وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: خمتارين

 رواه ابن ماجه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام. هذا, واهلل تعاىل أعلم.« لوارث

: ة ل علك من هخر تركيك مض ة كهربائيوة, تهةسول   33السؤال

إليووو  صوووانعًا عنوووده متقنوووًا للعاووول, وأرنووواء تركيوووك املضووو ة      

ةا  كهربائية  ا أدى إىل إحداث حردو  كوبري   شرا  تطادر

يف املانع, وأدى احلرد  إىل حورق الاوانع وإماتتو . والسوؤال:     

مووون هوووو الضوووامن ألضوووراة احلردووو ؟ وهووول دتحاَّووول مسوووؤولية  

 العال الذي أةسل  لك العامل؟ األضراة ةبُّ

ر, ورب  العمل هو األجري : اجلواب طالب العمل هو امل ستأج 

ى األجري املشرتك, والصا نع عنده هو األجري اخلاِ, فإذا قص  أو تعد 

 اخلاِ فإنه يضمن أمام ربِّ العمل, ورب  العمل ضامٌن للمستأجر. 

  :وبناء عىل ذلك

ر ات فق مع ربِّ العمل )األجري املشرتك( عىل  فإذا كان امل ستأج 

د له الصانعر الذي عنده, فأرسل إليه ب ة دون أن يدِّ عض تركيب املضخ 

ر يطالب رب   صن اعه, وحصل الضر املذكور يف السؤال, فإن امل ستأج 

العمل بالضامن إذا حصل الضر بسبب تعد  أو تقصري, وإال فال حق  له 

ى أو قص   بذلك, ورب  العمل يرجع إىل صانعه , وإذا مات إن تعد 

  .الصانع يرجع إىل ورثته إن ترك ماالً 
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ر هو الذي اختار أحد الصن اع من عند ربِّ  وأما إذا كان امل ستأج 

ى هذا الصانع فأحدث الضر, فإن املستأجر يرجع  العمل, وقص  أو تعد 

عىل الصانع ال عىل ربِّ العمل, وإذا مات فإنه يرجع عىل ورثته إن ترك 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ًا فال ضامن عليه, وأما إذا مل يكن الصانع مقصِّ ماالً 

 قدًا مون الوذهك عنود أبيهوا تردود     ت ِعابنة متزو ة أودع: 32السؤال

وبنتهووا, بعوود لموون تاوور  األب يف األمانووة ببيعهووا موون    توو هب

دون إ ن اوبنووووة, مل توووور  اوبنووووة عاووووا حوووودث, واسووووتحت أن  

قود ددون يف ةقبوة    تطالك أباهوا, توويف األب ةمحو  اهلل, تهول العِ    

س األب جيوووك سوووداده مووون الرتكوووة؟ وهووول تعطوووى اوبنوووة نفووو 

القطعووة مووون الووذهك الووويت اسووتودعتها عنووود أبيهووا أم تعطوووى     

السووعر الووذي بيعووت بوو  هووذه القطعووة وقتئووذ؟ علاووًا بووهن سووعر   

 القطعة حاليًا دفوق سعرها وقت البيع أضعاتًا مضاعفة؟

حفظها وصيانتها عليه الوديعة أمانة عند املستودرع جيب اجلواب: 

ى فهل كت ضمن وإال فال, وهذا عند للمستود ع, فإن قص  يف حفظها أو تعد 

 من أودع»مجهور الفقها , وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

  .رواه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب ريض اهلل عنه« وديعة فال ضامن عليه

ليس عىل املستعري »ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

رواه الدارقطني عن  «ضامن غري املغلِّ  ضامن, وال عىل املستودع غري املغلِّ 

: هو اخلائن.  .عمرو بن شعيب ريض اهلل عنه  وامل غ ل 
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ع الوديعة بدون إذن املستود ع يكون البيع فضوليًا  وإذا باع املستودر

فًا عىل إجازة صاحبها, فإن أجاز البيع نفذ البيع, وإال بطل البيع   .متوقِّ

  :وبناء عىل ذلك

عقد الذهب ومل تعرتض البنت عىل البيع حليائها تم   فام دام األب باع

البيع, وهلا قيمة العقد من تركة والدها بالسعر الذي باعه فيه, مع األجر 

ها به   .إن شا  اهلل تعاىل عىل حيائها من والدها وبرِّ

حت به مباشة عند البيع فلها أن  أما إذا أظهرت عدم رضاها أو رص 

ن العقد الذهبي أو قيمته بسعر يوم االستيفا , لو تستويف من تركة أبيها وز

  .أرادت ذلك, وإن ساحمت كان أوىل هلا

ف إال  ف هذا التص  وكان األكرم واألكمل يف حقِّ الوالد أن ال يتص 

علِّم ابنته عظمةر هذا الدين يف حفظ األمانات  بعلم ابنته ورضاها, حتى ي 

ف بالوديعة إال برضا ولو كانت األمانة عند أصل املستود ع, وأ ن ه ال يتص 

ع ولو كان املستودرع هو األب
  .املستود 

وأما بالنسبة هلبة األم شيئًا من ماهلا لولد من أوالدها الذكور أو 

اإلناث إذا كان الولد بحاجة فال حرج فيه إن شا  اهلل تعاىل, وإال فالتسوية 

ام بينهم, وأسلم بني األوالد يف اهلبة أدعى لتالحم أفراد األسة في

لصدورهم من الغلِّ واحلقد, وطوبى لعبد كان سببًا يف سالمة صدور 

  .اآلخرين نحوه ونحو اآلخرين

لِّك ابنتها شيئًا فلها اخليار بعد بيع الع قد من قبل  وما دامت األم مل مت 
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أبيها أن تعطيها ما تشا  من ماهلا, وكام قلت: العدل بني األوالد يف اهلبة إذا 

لغري حاجة هو األوىل خروجًا من اخلالف بني الفقها  يف هذه  كانت

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .املسألة

: متَّ اسووتبدال أة  وقفيووة لاوواحل رلووس البلددووة,     35السووؤال

واآلن تقوووم البلددووة ببيووع هووذه األة , تهوول جيووول شووراؤها   

 من رلس البلددة أم و؟

من قبل البلدية بموجب استبدال األرض الوقفية  إذا تم  اجلواب: 

حكم قضائي, وكان القايض مسلاًم, وكان االستبدال ال غبن فيه وال جور 

 .جيوزال وال ظلم لألرض الوقفية فال حرج من شا  هذه األرض, وإال ف

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

: شو ض وقو  مسواحة مون األة  لبنواء مسوجد عليهوا,        36السؤال

 سونة, 21مسقوتة من حووالي  وقام برتع  دةان  وبنى تي  غرتة 

ووهك ل  مبلغًا معينًا, واملسجد منوذ أسوس بقوي علوى اايكول,      

ومل دالِّ تي  أحد ألن منطقت  نائية, تهل جيول بناؤه بنفس 

املسوواحة علووى أة   انووك الطردوو  موون نفووس احملضوور؟ )أي     

استبدال األة  البعيد  اليت تيها املسجد بهة  تكون قردبوة  

يووو ( علاوووًا أن هوووذا  قكووون الاوووال  ت مووون الطردووو  العوووام حتوووى 

 لمن وأووده هم القائاون على املوضوع؟ ذالش ض متوتى من
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دون يف موضوع استبدال أرض اجلواب : إن أكثر الفقها  يتشد 

املسجد بغريها إذا مل يعد لألرض األوىل فيها حاجة, فإذا أوقف رجل أرضًا 

 يطها ورفع جدراهنا,لبنا  مسجد عليها فقد صارت مسجدًا منذ نشأهتا وختط

﴾ڃڃڃسوا  صىل فيه الناس أم مل يصلوا, وذلك لقوله تعاىل: ﴿

, واملسجد وقف هلل ال يبدل وال يغري كسائر األوقاف, للحديث [21]اجلن: 

ق الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ريض اهلل عنهام: )أن عمر تصد  

له وصحبه وسلم, وكان بامل له عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آ

غ, وكان نخاًل, فقال عمر: يا رسول اهلل إين استفدت ماالً وهو  يقال له: ثرمح

ق به, فقال النبي صىل اهلل عليه وعىل آله عندي نفيس, فأردت أن أتصد  

وصحبه وسلم: تصدق بأصله ال يباع وال يوهب وال يورث, ولكن ينفق 

بيل اهلل ويف الرقاب واملساكني به عمر, فصدقته تلك يف س قر ثمره, فتصد  

والضيف وابن السبيل ولذي القربى, وال جناح عىل من وليه أن يأكل منه 

ال )ويف رواية عند الدارقطني:  .ل به(باملعروف أو يوكل صديقه غري متمو  

ث, حبي ب وال ي ورر ما دامت السموات واألرض, جعل  سيباع وال ي وهر

 ىل ذي الرأي من أهلها(. ذلك إىل ابنته حفصة, فإذا ماتت فإ

فإذا كان هذا يف سائر األوقاف فاملسجد من باب أوىل, وهذا ما عليه 

  .مجهور الفقها 

أما عند احلنابلة فكذلك األصل حتريم بيع املسجد إال أن تتعط ل 

منافعه بخراب أو غريه, فيباع ويصف ثمنه يف مثله, وجيوز بيعه إذا 

  .خربت حمل ته
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  :وبناء عىل ذلك

فعند مجهور الفقها  من احلنفية واملالكية والشافعية ال جيوز استبداله 

وات واألرض, وعند احلنابلة أرض أخرى, فهو مسجد ما دامت السم  ب

جيوز استبداله بمثله ما دام بعيدًا عن أهل القرية أو عن الطريق العام, وال 

  .يصىل فيه أبداً 

يكون قريبًا  هرية نحوا كنت ترى بأن امتداد القوعىل كل حال: إذ

بحيث يكون مسجدًا هلم فال جيوز استبداله, أما إذا كان الغالب عىل الظن 

بأن امتداد القرية نحو املسجد أمده بعيد, فال حرج يف استبدال األرض 

ل أنقاض املسجد األول إىل الثاين و  وصدق اهلل القائل:  .بمثلها, وحت 

  تعاىل أعلم. . هذا, واهلل[111]البقرة: ﴾ٹٿٿٿٿ﴿

: شووركة لتاووليإ السووياةا  دطلبووون موون لبووائنهم دتووع   37السووؤال

مبل  معني يف كل عام مقابل خدموة الزبوون أدناوا كوان يف     

دولتووو , لتاوووليإ سوووياةت , وو دهخوووذون منووو  إو قياوووة قطوووع     

 التبددل إن و د . تاا هو احلكم الشرعي يف هذه املسهلة؟

قد لوجود الغرر الكبري فيه, فيام يبدو يل بطالن هذا العاجلواب: 

ل حيث يدفع الزبون مبلغًا معينًا مقابل يش  جمهول, ألنه قد ال تتعط  

  .السيارة فتكون هذه الرشكة أخذت املال بدون حق  

وقد تتعط ل السيارة مرات عديدة ويف أماكن بعيدة عن الرشكة 
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ي تقدمها بحيث يكون املبلغ املدفوع زهيدًا جدًا مقابل تلك اخلدمات الت

  .الرشكة للزبون

طر تعيني الصيانة ومكاهنا تعيينًا نافيًا للغرر  رت   اللهم إال إذا اشح

واجلهالة املؤدية إىل النزاع, فإنه جيوز عند ذلك, ويدخل هذا يف عقد 

  .الصيانة اجلائز شعاً 

  :وبناء عىل ذلك

بب فهذا العقد بالشكل املطلق ال جيوز شعًا ألنه يفيض إىل نزاع بس

د نوع التصليح ومكانه وزمانه فال حرج فيه  دِّ اجلهالة والغرر, أما إذا ح 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .شعاً 

 ما حكم بيع شيكا  املالو  بسعر أقل؟: 31السؤال

إن بيع شيكات املازوت بسعر أقل  من قيمتها احلقيقية ال اجلواب: 

يقوم البائع ببيع العرشة جيوز شعًا, ألنه يف احلقيقة بيع مال بامل, حيث 

م  لة بتسعة آالف نقدًا, وهذا هو عني ربا النسيئة, وهو حمر  آالف املؤج 

الذهب بالذهب, »بالنص, يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

ِّ  والفضة بالفضة, والرب    مر, وامللح مر بالت  عري, والت  عري بالش  , والش  بالرب 

بيد, فإذا اختلفت هذه األصناف  سوا  بسوا , يداً بامللح, مثاًل بمثل, 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .رواه مسلم «بيد فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً 

تها الدولة لودتع مبلو  معوني    وضع: من الشرو ط اليت 39السؤال
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موون املووال لوودعم املووالو  بالنسووبة للاوورأ  املطلقووة أن تكووون       

للاوورأ  املطلقووة   مسووتقلة يف سووكنها عوون أهلووها, تهوول جيووول   

 اليت تسكن مع أهلها أن تهخذ هذا املبل ؟

هذا الدعم  ما دامت الدولة اشرتطت شوطًا ملن يستحق  اجلواب: 

من أجل املازوت فال جيوز خمالفتها, ومن خالف الرشوط, وأعطى 

 تصيًا غري صحيح وأخذ املال فقد أخذه بغري حق. 

  :وبناء عىل ذلك

اللهم  .ة التي تسكن عند أهلها أن تأخذ املبلغفال جيوز للمرأة املطلق

أغننا بحاللك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن 

 سواك. هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

: لقد حالت على املبل  الذي تدتع  الدولة من أ ول  21السؤال

دعووم موواد  املووالو , تهوول جيووك علوويَّ حاوورًا أن أشوورتي موواد    

   يف حا ة أخرى؟املالو , أم جيول أن أصرت

ف هبذا املال سوا  اشرتيت به مادة املازوت أنت حر  يف التص  اجلواب: 

قًا الرشوط املطلوبة ألخذ هذا املبلغ, أما إذا كنت أم غريها, هذا إذا كنت حمقِّ 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .لك أخذ هذا املال خمالفًا الرشوط فال يل  

دعم ملوواد  املووالو , وأنووا   : لقوود حاوولت علووى شوويك الوو   21السووؤال

ألوو  لووري  سوووةدة, وعلاووت   ائووة وون دخلوو  دزدوود علووى أةبع 
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بووهن هووذا األموور حوورام, تاووا ا درتتووك علوويَّ؟ وهوول جيووول أن         

 ع  على الفقراء؟أولِّ

ق شوط استحقاق هذا الدعم ملادة املازوت ما دمت مل حتقِّ اجلواب: 

ه إىل اجلهة املانحة رجعفال جيوز لك أن تأخذ هذا املبلغ, وجيب عليك أن ت  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ذا املبلغ, وال جيوز لك أن تصفه للفقرا هل

: ما هو احلكم الشرعي يف إعطاء تاوردإ كوا ب مون    22السؤال

أ وول قووبض مبلوو  قوودةه عشوور  هو  لووري  سوووةدة بوودًو عوون      

 قياة املالو ؟

ل: حيث جا  يف السؤا ,إن اجلواب تأخذه من ضمن السؤالاجلواب: 

 )إعطا  تصيح كاذب(, فطاملا أنه تصيح كاذب فكيف جيوز إعطاؤه؟

ومن أخذ املال دون حتقيق الرشوط املطلوبة فإنه أخذه باحلرام وال 

  .يطيب له شعاً 

رف من اجلهات  شف أمره وع  وما هو موقف اإلنسان املسلم إذا ك 

 طن الذل؟ع نفسه يف مواة بأنه أعطى تصيًا كاذبًا؟ وملاذا يضاملختص  

  .هذا, واهلل تعاىل أعلم

اوتفوواق علووى شووراء سووياة  موون بعووض الشووركا     : مت23َّالسووؤال

باألقسووا ط, واشوورت ط صوواحك الشووركة علووى املشوورتي بهنوو   

ر بوودتع قسووط واحوود توولن األقسووا ط كلووها تاووبإ      إ ا تووهخَّ



 

 الفتاوى الرشعية

 

443 

 حالَّة, تاا هو احلكم الشرعي يف  لك؟

يف جدة يف قراره رقم: : أجاز جممع الفقه اإلسالمي املنعقد اجلواب

( يف البند اخلامس منه بقوله فيه: )جيوز شعًا أن يشرتط البائع 1/6) 52

ر املدين عن أدا  بعضها, باألجل حلول األقساط قبل مواعيدها عند تأخ  

  .ما دام املدين قد ريض هبذا الرشط عند التعاقد(

ن البائع زاد وأنا ال أرى جواز هذا ألن فيه إجحافًا بحقِّ املردين, أل

  .يف سعر السيارة بسبب األجل

  :وبناء عىل ذلك

فطالب االستفتا  خمري  بني األخذ بقرار جممع الفقه اإلسالمي أو 

  .برفضه حسب ما يطمئن إليه قلبه

عند  وأنا أخالف يف هذه الفتوى, وأقول: صاحب الرشكة ال يستحق  

أن جيعل األقساط  تأخري دفع القسط إال القسط املتأخر, وال جيوز له

لة حال ة عند التأخر يف دفع قسط من األقساط   .املؤج 

 وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي

 :عىل اجلواب ما يل حفظه اهلل تعاىل

 .[فيك فقد أحسنت يف خمالفة ما ذذ  إليه املجمع ]بارك اهلل تعاىل

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

** ** ** 
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فًا هخوذ الرشوو , واآلن تبوت إىل اهلل تعواىل,     كنت موظَّ: 1السؤال

الوووذي دتوووع الرشوووو  هوووو      ض منهوووا, علاوووًا أنَّ  وأةدووود الوووت لُّ 

 ق ب ؟د بناء, تهل أعيد املال إلي  أم أتادَّمتعهِّ

ٻٱ﴿هلل احلمد الذي شح صدرك للتوبة, قال تعاىل: اجلواب: 

ٺٺڀڀڀڀپپپٻٻٻ

ڤڤٹٹٹٿٿٿٿٺٺ

. ومن اإلسالم التوبة, واهلل تعاىل يب [215]األنعام: ﴾ڦڤڤ

. [111]البقرة: ﴾ۋۋٴۇۈۈۆ﴿التوابني, قال تعاىل: 

فأهنئك بالتوبة, وأرجو اهلل عز وجل أن جيعلنا وإياكم من التائبني توبة 

 صادقة نصوحًا ال ننقض عهدها أبدًا. 

ص من املال احلرام بإعادته ألصحابه, فإن مل م التوبة أن تتخل  ومن متا

تعرف أصحابه فارصفه إىل الفقرا  مع كثرة االستغفار والندم عىل ما 

  .حصل, واجلزم عىل عدم العودة إىل ذلك مرة ثانية

ره ره بيوم القيامة, وذكِّ ره باهلل تعاىل وذكِّ وإذا أعدت املال لصاحبه ذكِّ 

باهلل تعاىل, وذلك ن والعياذ ام, والرايش واملرتيش ملعونوة حرابأن الرش

الذي رواه اإلمام أمحد عن أيب هريرة ريض اهلل عنه  للحديث الرشيف

لعن اهلل »قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

  .«ايش واملرتيش يف احلكمالر  
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 ابوأم آجاًل إذا مل يتوخيمة عاجاًل  امذكر الرايش واملرتيش بأن عاقبته

ل مسؤولية دين خاصة سوف يتحم  إىل اهلل تعاىل, والرايش من املتعهِّ 

األرضار كلها التي تقع عىل الناس يوم القيامة, يوم ال ينفع مال وال بنون 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. .إال من أتى اهلل بقلب سليم

ر  : ة ل دتع ةشو  من أ ل احلاوول علوى عاول يف دائو    2السؤال

موووون الوووودوائر الرمسيووووة, أو يف ماوووونع موووون املاووووانع, تهوووول   

 أ رت  حالل ل  أم حرام علي ؟

مة باطاًل والباطل حقًا حمر   الرشوة التي جتعل احلق   إن  اجلواب: 

لعن اهلل الرايش »بحديث النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

د عن أيب هريرة رواه اإلمام أمح «واملرتيش والرائش الذي يميش بينهام

  .ريض اهلل عنه

يستحقه, أو ليأخذ مكان  ال الرشوة لقلب احلقائق, أو لنيل ما عر فر در  نفم

 . ـ إن وجدـ حرام عىل الرايش واملرتيش والرائش بينهام هذا الفعل غريه ف

له بحيث ال يستطيع احلصول عليه إال هبذا  أما إذا دفع ماالً لنيل حق  

  .خذ وليس عىل الدافعفاإلثم عىل اآل ,الشكل

  :وبناء عىل ذلك

وكان  ,فمن دفع ماالً لنيل وظيفة يف دائرة من الدوائر, أو لعمل )ما(

ومل يستطع احلصول عىل هذا العمل إال هبذا  ,أهاًل هلذا العمل أو الوظيفة
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فال إثم عليه, واألجر الذي يأخذه  ,ن من عمل آخرالطريق, ومل يتمك  

  .عاىلحالل له إن شا  اهلل ت

وأما إذا دفع هذا املال للحصول عىل العمل وهو أهل هلذا العمل, 

وكان بوسعه أن يعمل يف مكان آخر, كان آثاًم يف دفع هذا املال, ألنه أطعم 

اآلخرين احلرام وهو بغنى عن ذلك, أما بالنسبة لألجر الذي يأخذه لقا  

  .عمله فهو حالل له إن شا  اهلل تعاىل

 ,ومل يكن أهاًل هلذا العمل ,ال لنيل العمل أو الوظيفةوأما إذا دفع امل

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .حرام كذلكعليه  ةفدفعه املال حرام, وأخذه األجر

أعاوول منوودوب أدودووة يف إحوودى الشووركا , ويف عالنووا  : 3السووؤال

نقووووم بتقوووددم ااووودادا ليعبووواء كِشوووكر علوووى اهتاوووامهم    

دطلووووك الطبيووووك بالوووودواء وكتابتوووو , ويف بعووووض األحيووووان  

ِنسووبة موون أةبووا  الوودواء مقابوول كتابتوو , أو نقوووم باوتفوواق    

 مع  عليها. تهل ما نقدِّم  ةشو ؟

ما دام تقديم اهلدية لألطبا  بدون زيادة يف سعر السلعة اجلواب: 

  .عىل املستهلكني, فال حرج يف ذلك

وكذلك بالنسبة إلعطا  نسبة من األرباح لألطبا  لقا  اإلحالة منه 

أدوية الرشكة, ولكن برشط أن ال يوجد هناك أرخص من قيمة  عىل

أن ال يكتب الدوا   طوبرشالدوا  يف شكة ثانية إذا كان بنفس اجلودة, 

 ملريضه من شكتكم إذا كان هناك دوا  أجود من دوائكم وسعره أقل. 
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أما إذا كان الدوا  هو امل عني  ملريضه, وسعره يف باقي الرشكات 

, وال يزاد يف سعر الدوا , فال حرج من أخذ نفسها وباجلودةنفسه بالسعر 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .النسبةاهلدايا و

: ة ل عنده أل  لري  مزوَّة , هل جيول أن ددتعها ةشوو   2السؤال

 ملوظ  من أ ل تيسري عال ؟

الرشوة حرام وكبرية من الكبائر, وذلك لقوله صىل اهلل اجلواب: 

رواه  «لعن اهلل الرايش واملرتيش يف احلكم»به وسلم: عليه وعىل آله وصح

  .أمحد والرتمذي وقال: حديث حسن صحيح

ر إن كان للمرتيش أو لغريه ال جيوز, ألن التزوير  ودفع املال املزو 

ر, فيذهب لرشا  بعض  حرام, وألن املرتيش قد ال يعرف املال بأنه مزو 

ال يعلم, وبذلك يكون  السلع فيها, فيكون أخذ السلعة بغري حق وهو

ر  هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .اإلثم عىل من دفع له املال املزو 

ل إليو  بوالعرش, أي أقوول:    أحك عندما أدعو اهلل أن أتوسَّو : 5السؤال

 دا ةب  اه العرش, تهل جيول أن أقول  اه العرش؟

ل إىل اهلل تعاىل يكون بأسامئه احلسنى وبصفاته التوس   إن  اجلواب: 

چچڃڃڃڄڄڄ﴿لعال, قال تعاىل: ا

  .[211]األعراف: ﴾ڍڇڇڇچچ

ويكون كذلك باألنبيا  واملرسلني عليهم الصالة والسالم, فقد 
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روى اإلمام أمحد واحلاكم والرتمذي وقال حديث حسن صحيح, عن 

عثامن بن حنيف ريض اهلل عنه, أن رجاًل رضير البص أتى النبي صىل اهلل 

إن شئت »ه وصحبه وسلم فقال: ادع اهلل أن يعافيني, قال: عليه وعىل آل

فأمره أن », قال: فادعه, قال: «دعوت, وإن شئت صربت فهو خري لك

ه إين أسألك وأتوج   أ فيحسن وضو ه, ويدعو هبذا الدعا : اللهم  يتوض  

هت بك إىل ريب يف حاجتي د إين توج  الرمحة, يا حمم   ك حممد نبيِّ إليك بنبيِّ 

  .«عه يف  لتقىض يل, اللهم فشفِّ  هذه

وكذلك يكون باألعامل الصاحلة, كام جا  يف احلديث عن عبد اهلل 

بن عمر ريض اهلل عنهام قال: سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله 

انطلق ثالثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا املبيت »وصحبه وسلم يقول: 

ت عليهم الغار, بل فسد  إىل غار فدخلوه, فانحدرت صخرة من اجل

  .فقالوا: إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعوا اهلل بصالح أعاملكم

فقال رجل منهم: اللهم كان يل أبوان شيخان كبريان, وكنت ال 

, فلم أرح عليهام أغبق قبلهام أهاًل وال ماالً, فنأى يب يف طلب يش  يوماً 

نائمني, وكرهت أن أغبق قبلهام  حتى ناما, فحلبت هلام غبوقهام فوجدهتام

أنتظر استيقاظهام حتى برق  أهاًل أو ماالً, فلبثت والقدح عىل يدي  

الفجر, فاستيقظا فرشبا غبوقهام, اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغا  

ال  ج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة, فانفرجت شيئاً وجهك ففرِّ 

  .يستطيعون اخلروج
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عىل آله وصحبه وسلم: وقال اآلخر: قال النبي صىل اهلل عليه و

, فأردهتا عن نفسها الناس إيل   كانت أحب   اللهم كانت يل بنت عم  

ت هبا سنة من السنني, فجا تني فأعطيتها م  ـفامتنعت مني, حتى أل

 بيني وبني نفسها, ففعلت, حتى إذا قدرت دينار عىل أن ختلِّ  مئةعرشين و

جت من الوقوع ه, فتحر  اخلاتم إال بحقِّ  لك أن تفض   عليها قالت: ال أحل  

, وتركت الذهب الذي الناس إيل   عنها وهي أحب   عليها, فانصفت  

ابتغا  وجهك فافرج عنا ما نحن فيه,  هذا أعطيتها, اللهم إن كنت فعلت

  .فانفرجت الصخرة غري أهنم ال يستطيعون اخلروج منها

سلم: وقال الثالث: قال النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه و

جرا  فأعطيتهم أجرهم غري رجل واحد ترك الذي اللهم إين استأجرت أ  

رت أجره حتى كثرت منه األموال, فجا ين بعد حني فقال: له وذهب, فثم  

أجري, فقلت له: كل ما ترى من أجرك من اإلبل والبقر  إيل   يا عبد اهلل أدِّ 

تهزئ يب, فقلت: إين ال أستهزئ والغنم والرقيق, فقال: يا عبد اهلل ال تس

, اللهم فإن كنت فعلت ذلك ه فاستاقه فلم يرتك منه شيئاً بك, فأخذه كل  

ابتغا  وجهك فافرج عنا ما نحن فيه, فانفرجت الصخرة فخرجوا 

  .رواه البخاري ومسلم «يمشون

اللهم »وكان من دعا  النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

وال   مل أخرج أشاً ممشاي, فإينِّ  السائلني عليك, وبحقِّ  إين أسألك بحقِّ 

قا  سخطك وابتغا  مرضاتك, وال ريا  وال سمعة, خرجت اتِّ  بطراً 
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أسألك أن تنقذين من النار وأن تغفر يل ذنويب إنه ال يغفر الذنوب إال 

  .رواه أمحد عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه «أنت

بأسام  اهلل احلسنى وبصفاته العال,  لاًل فليتوس  فمن كان متوسِّ 

وباحلبيب األعظم سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم, 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .وبأعامله الصاحلة

 : هل جيول أخذ األ ر  على تالو  القرهن الكردم يف العزاء؟  6السؤال

زي تالوة من البدع التي ظهرت يف اآلونة األخرية يف التعااجلواب: 

ة للصوت, وصار صوت القارئ للقرآن القرآن الكريم عىل أجهزة مكربِّ 

الكريم عنوانًا لوجود عزا  يف هذا املكان, وهذا مما أدى إىل نفور بعض 

الناس من سامع القرآن ألنه صار شعارًا لوجود ميت يف هذا املكان, 

  .وكذلك تالوة القرآن الكريم يف سيارة دفن املوتى

 :منا شعاً  واملطلوب

ۆۆ﴿إذا ق رئ القرآن أن نستمع إليه, قال تعاىل:  أوالً:

, والعجيب [113]األعراف: ﴾ۅۋۋٴۇۈۈ

يف بعض الناس أن اهلل تعاىل يأمر باالستامع واإلنصات أثنا  التالوة وال 

يستجيبون ألمر اهلل تعاىل, مع أن عامل اجلنِّ عندما سمعوا القرآن من سيدنا 

 اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قالوا لبعضهم البعض: رسول اهلل صىل

ٻٻٱ﴿, كام أخربنا رب نا عز وجل عنهم بقوله تعاىل: ﴾ڀ﴿
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ٺٺٺڀڀڀپپپپٻٻ

مح مل يؤمروا باإلنصات بداية, [19]األحقاف:  ﴾ٿٿٺ , ه 

ه.   وأنصتوا استامعًا للقرآن العجيب أمر 

تعاىل للعمل به وتالوته بتدب ر, وجعل القرآن الكريم أنزله اهلل  ثانيًا:

  .للتايل بكلِّ حرف حسنة, واحلسنة بعرش أمثاهلا

وال حرج من تالوة القرآن الكريم ثم إهدا  ثواب هذه التالوة  ثالثًا:

ملن مات عىل اإليامن, ألن ذلك داخل حتت الدعا  الذي ينتفع به امليت 

التالوة يقول: )اللهم اجعل  بإذن اهلل تعاىل, ألن التايل بعد االنتها  من

ثواب هذه التالوة يف صحيفة فالن(, وهذا دعا  هلل تعاىل, ويقيننا باهلل أنه 

ٺٺڀ﴿يستجيب الدعا , ألن وعده ال خيلف, قال تعاىل: 

  .[61]غافر: ﴾ٺٺ

ذهب احلنفية إىل أنه ال يصح  االستئجار عىل تالوة القرآن,  رابعًا:

رمحه اهلل: )واالستئجار عىل التالوة وإن صار  يقول العالمة ابن عابدين

تنا به أئم   , وهو ما استدل  صِّ فالعرف ال جييزه, ألنه خمالف للن  متعارفاً 

اقرؤوا القرآن »كصاحب اهلداية وغريه من قوله عليه الصالة والسالم: 

ال جتعلوا له عوضًا من سحت الدنيا[, وال تستكثروا  :وال تأكلوا به ]أي

ل وا فيه  :جتفوا عنه ]أي به, وال غح تعاهدوه وال تبتعدوا عن تالوته[, وال تر

رواه اإلمام أمحد ورجاله  «د واملجاوزة عن احلد[]من الغلوِّ وهو التشد  

د   ص  والعرف إذا خالف الن  .ثقات رر ن فاق فاحفظ ذلك, وال تكن مم  باالتِّ  ي 
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 ش منها. تعي  ي اناً قلياًل وجعلها دك   اشرتى بآيات اهلل ثمناً 

سوا  كان  :( أيا عىل امل فترى به فينبغي جوازها مطلقاً )قوله: أم  

عىل كراهة القرا ة عىل القرب, أو عىل عدم جواز  القول بالبطالن مبني اً 

  .االستئجار عىل الطاعات

أقول: وقد علمت خمالفة هذا البحث للمنقول فهو غري مقبول, بل 

ح به يف االختيار وكثري ة ورص  اه عن الولواجلي  منعىل ما قد   البطالن مبني  

  .من الكتب, وهو أنه يشبه االستئجار عىل قرا ة القرآن

رون جواز االستئجار عىل تعليم القرآن ال عىل والذي أفتى به املتأخِّ 

م( خالفاً  ,تالوته ه    .ملن ور

  :وبناء عليه

زي, وال فال جيوز أخذ األجرة عىل قرا ة القرآن وخاصة يف التعا

حرج يف تالوة القرآن جهرًا برشط االستامع واإلنصات, وأن يكون بدون 

ى الثواب ملن كانت التالوة عىل نيتهأجر, وإال في قرأ القرآن س   در  .ًا, ثم هي 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

: لقد مسعت من بعض الفضالء بهن املعانقة اليت اعتادها 7السؤال

ل, ودكفي عون املعانقوة املاواتحة,    أكثر املسلاني اليوم و لو

 تاا هو القول الفال عند الفقهاء يف هذه املسهلة؟

روى الرتمذي عن أنس ريض اهلل عنه قال: قال رجل: يا اجلواب: 

, قال: «ال»رسول اهلل الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: 
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  .«نعم»ال: له؟ قال: ال, قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قأفيلتزمه ويقبِّ 

وبنا  عىل هذا احلديث الرشيف قال احلنفية يف الصحيح: جيوز 

  .واحٍد منهام قميص معانقة الرجل للرجل إذا كان عىل كلِّ 

وعند اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل تكره كراهة تنزهيية, ألهنا من فعل 

 .باعسن ة لالتِّ هي إال لقادم من سفر ف ,كره عند الشافعيةاألعاجم, وكذلك ت  

ح اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل بأن الكراهة هنا كراهة تنزهيي    ة. ورص 

نًا وإكرامًا  وقال احلنابلة: تباح املعانقة وتقبيل اليد والرأس تدي 

  .واحرتامًا مع أمن الشهوة

  :وبناء عىل ذلك

ة, فاحلديث الرشيف ال يفيد حتريم املعانقة, بل يفيد الكراهة التنزهيي  

ود بعض األحاديث يف املعانقة, وعليه فال حرج يف املعانقة إذا أ منت لور

 .الشهوة, واالقتصار عىل املصافحة أوىل إال لقادم من سفر, أو لتباعد لقا 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

ولوود وعنوودها  ووة, وهووي عالبووة معهوود,  أخوويت اموورأ  متزوِّ: 1السووؤال

ة نوعوًا موا, وهوي    أشهر, واحلالة املاددة لزو هوا ضوعيف   6عاره 

اآلن حامووووول, ومل تتجووووواول مووووود  محلوووووها الشوووووهر, وتردووووود أن   

لهوض اجلونني )تسوقط اجلونني( علاوًا أن لو هوا قود مسوإ         

اووا بووذلك إن مل دكوون هنالووك خمالفووة شوورعية يف  لووك,       

 تاا هو احلكم الشرعي يف  لك؟  
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رح أختك بقوله تعاىل: اجلواب:  ڃڃ﴿يا أخي الكريم: ذكِّ

املرأة, ألن الغاية من  هذا هو األصل يف حقِّ  .[44]األحزاب: ﴾ڃ

الزواج تأمني السكن للزوج, واإلنجاب وتربية األوالد, وبخروج املرأة 

من بيتها تضيع الغاية من الزواج, والنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

رواه أبو  « مكاثر بكم األممجوا الودود الولود فإينِّ تزو  »وسلم يقول: 

 . الً أو  ذها داود. 

اإلجهاض قبل نفخ الروح اختلف فيه الفقها , فمنهم من قال  ثانياً:

باإلباحة قبل األربعني, ومنهم من قال بالكراهة, ومنهم من قال بالتحريم 

ه  إال لعذر يبيح اإلجهاض, وذلك لضر يلحق باحلامل أو خشية تشو 

  .ضورةاجلنني, وأنا أفتي بعدم جواز اإلجهاض قبل نفخ الروح إال ل

  :وبناء عىل ذلك

فأنا أنصح هذه السيدة أن تقر  يف بيتها, وذلك لتقوم بالواجب الذي 

  .عليها نحو زوجها, ومن أجل اإلنجاب وتربية األبنا  تربية صاحلة

وإذا كان احلمل يض  بصحتها, أو كانت ختشى عىل اجلنني أن يولد 

هًا بسبب )ما(, وهذا ما تؤكِّ  فال حرج من  ,املسلامتده الطبيبات مشو 

  .وإال فال ما دام مل تنفخ فيه الروح بعد, إسقاط احلمل,

ېېېېۉۉۅ﴿ولتتذكر املرأة قول اهلل تعاىل: 

اب ملاذا  .[39]الشورى: ﴾ى ولتتسا ل مع نفسها: لو سأهلا الوه 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  !أجهضت احلمل وهو هبة مني؟ فام هو اجلواب؟
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عاوول يف رووال الطباعووة, وعالووي هووو قووض وتشووكيل    أ: 9السووؤال

علك الكرتون دون عباعة, وأغلك الكرتون الذي دهتي عليو   

صوووة لنسوواء سوواترا , تهوول جيووول تشووكيل وقووض هووذا النوووع  

موووون الكرتووووون؟ علاووووًا أننووووا و نطبعوووو , وإ ا مل نعاوووول هووووذا   

 العال تسيعال  غرينا.  

مادام عليها  ال جيوز لك أن تعمل يف تشكيل هذه العلباجلواب: 

صور نسا  سافرات, ألن هذا العمل نوع من أنواع نرش الفساد يف األرض, 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .وكل من يشرتك يف ذلك هو آثم وكسبه حرام

: هل جيول للارأ  املسلاة أن تودخل محوام السووق موع     11السؤال

النساء وهي و تعلم هل النساء اللوواتي يف احلاوام كلُّهونَّ    

 ا  أم غري مسلاا ؟مسلا

ذهب مجهور الفقها  إىل جواز دخول املرأة املسلمة إىل اجلواب: 

احلاممات العامة مع النسا  املسلامت, وهلا أن تكشف عن بدهنا ما عدا 

  .العورة, وعورة املسلمة أمام املرأة املسلمة ما بني الرسة والركبة

من أهل  وذهب كذلك مجهور الفقها  إىل أن املرأة غري املسلمة

  .الكتاب حكمها كحكم الرجل األجنبي بالنسبة للمرأة املسلمة

  :وبناء عىل ذلك

فإذا كانت املرأة املسلمة واثقة بأن النسا  اللوايت يف احلامم العامة 
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كل هن  مسلامت فال حرج من الدخول معهن  إذا كانت العورات مستورة, 

  .عليها الدخول مر ر  وإال حر 

ها وجود بعض النسا  غري املسلامت يف احلامم وإذا غلب عىل ظنِّ

  .فيحرم عليها الدخول

واألوىل يف حقِّ املرأة املسلمة أن ال تذهب إىل احلاممات العامة, 

وخاصة يف هذا العص حيث قل  فيه حيا  بعض النسا  اللوايت ال يبالني 

بكشف العورات, فضاًل عن النسا  غري املسلامت اللوايت خيتلطن مع 

 .لنسا  املسلامت يف كثري من األماكن, والتي من مجلتها احلاممات العامةا

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

: لقد مسعنا من األتاضل من علاواء هوذه األموة بهنو      11السؤال

جيووول للاوورأ  املسوولاة أن تكشوو  عوون ت ووذدها أمووام النسوواء   

قولووو ,  املسووولاا , وهوووذا موووذهك السووواد  املالكيوووة علوووى حووودِّ  

 ان حكم عوة  املسلاة أمام املرأ  املسلاة؟تري ى بي

ذهب مجهور الفقها  من السادة الشافعية واحلنفية اجلواب: 

واحلنابلة بام فيهم السادة املالكية إىل أن عورة املرأة بالنسبة للمرأة املسلمة 

ما بني سهتا وركبتها, ولذا جيوز  :هي كعورة الرجل إىل الرجل, أي

ة إىل مجيع بدن املرأة املسلمة عدا ما بني الرس    للمرأة املسلمة أن تنظر

أو  ,والركبة, برشط عدم الشهوة وخوف الفتنة, أما إذا كان النظر بشهوة



 

 الفتاوى الرشعية

 

451 

  .مطلقاً  شى الفتنة فيحرم عليها النظرخت  كانت 

ة والركبة فيحرم ولو كان بغري شهوة, وهذا أما النظر إىل ما بني الرس   

املكان عورة, والعورة ال جيوز النظر إليها إال  ألن هذا ,ده الفقها ما أك  

  .كالعالج للضورة

وعورة  ,وقد ذكر الفقها  أن العورة تقسم إىل قسمني: عورة مغل ظة

وال  ,فةة إىل الركبة خمف  تان, وما عدامها من الرس    ر وح خمففة, فاملغل ظة هي الس  

جيوز النظر إىل  ن الفخذ من العورة, وكذلك ال خالف بأنه الأخالف ب

  .فة بدون رضورةظة أو املخف  العورة املغل  

وإن كتب السادة املالكية ريض اهلل عن اجلميع طافحة بذلك, من 

نة وظاهر املدو  )مجلة ذلك كتاب التاج واإلكليل ملختص خليل جا  فيه: 

ومل يذكر ابن رشد  ,أن للمرأة أن ترى من املرأة ما يراه الرجل من آخر

  .(ذاخالف ه

وجا  يف كتاب مواهب اجلليل يف شح خمتص الشيخ خليل: 

ثم قال:  .(ه عورةٌ كل   الفخذر  أن   ,فاملشهور أهنا كحكم الرجل مع الرجل)

وحكم : ه يف فصل لباس الصالةونص   ,صاحب املدخل ح به أيضاً ورص  )

وحكمهام أن من  ,املرأة مع املرأة عىل املشهور كحكم الرجل مع الرجل

 . (بخالف سائر البدن ,كبة ال يكشفه أحدمها لآلخرة إىل الر  الرس   

وجا  يف كتاب الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين: 

ة املسلمة واحلاصل أن عورة الرجل مع مثله أو مع حمرمه, وعورة احلر  )
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 ,ةأو كافرة وهي أمتها, وعورة األمة مع رجل أو امرأ ,مع أنثى غري كافرة

  .(كبةة والر  ما بني الرس   

ومثل هذا يف حاشية العدوي عىل شح كفاية الطالب الرباين, 

هذا فضاًل عن كتب وغريمها, وحاشية الصاوي عىل الرشح الصغري, 

  .السادة احلنفية والشافعية واحلنابلة

  :وبناء عىل ذلك

و فال جيوز للمرأة أن تكشف عن فخذهيا أمام النسا  املسلامت ول

كن  قريبات هلا, هذا فضاًل عن سائر النسا , أما أمام املرأة الكافرة فمن 

 باب أوىل, ألن املرأة الكافرة حكمها كحكم الرجل بالنسبة للمرأة املسلمة

  .عند مجهور الفقها 

وأخريًا أقول: سامح اهلل عز وجل فضيلة الشيخ املفتي الذي أصدر 

يعتمد يف ذلك عىل أقوال شاذة  وخاصة إذا كان يعلم أنه ,هذه الفتوى

وخاصة  ,خمالفة جلمهور الفقها , فام هو قائل هلل عز وجل عن هذه الفتوى

فضاًل عن  ,املحارم ىنوانترش فيه ز ,يف زمن كثر فيه انتشار الرذيلة

 ؟السحاق بني النسا 

ن إأما يعلم فضيلة الشيخ بأن املرأة عندما تأخذ مثل هذه الفتـوى فـ

 ؟ا كشف فخذها أمام حمارمها من الرجال كذلكاألمر يسهل عليه

وجيوز كشفه أمام  ,وإذا قال فضيلة الشيخ بأن فخذ املرأة ليس بعورة

أما علم بأن املرأة تعترب مجيع فخذها ليس بعورة, فلم يبقى من  ,النسا 

 ؟تان ر وح عورهتا يف ظنها إال الس  
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س مـن وهل هبذه الفتوى يشجع عىل الفضيلة والعفاف أم عىل العك

 ؟ذلك متاماً 

وأن يرتاجع عن  ,أسأل اهلل تعاىل أن يلهم هذا الشيخ التوبة الصادقة

فتواه قبل أن تدركه املنية, ونسأل اهلل تعاىل أن هيدينا ملا اخت ل ف فيه من 

 آمني. هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .احلق فإنه هيدي من يشا  إىل رصاط مستقيم

يو  أن حنتجوك مون الاوبيان؟     ما هو العار الذي جيك ت: 12السؤال

 وما هو العار الذي جيك أن و نوا ههم تي  أبدًا؟

ہہۀۀيقول اهلل تعاىل يف سورة املؤمنون: ﴿اجلواب: 

وئەئەئائائىومن مجلتهم: ﴿ .[42]النور: ﴾ہ

 ﴾ له معنيان:ەئ. ومعنى ﴿[42]النور: ﴾ۇئوئ

ۈئۆئۆئۇئبمعنى العلم, كام يف قوله تعاىل: ﴿ :األول

 يعني إن علموا بكم وعرفوا مكانكم.  .[11كهف: ]ال﴾ۈئ

مخ﴿بمعنى العلو والغلبة والقهر, كام يف قوله تعاىل:  الثاين:

السد الذي بناه ذو القرنني ما استطاع  .[91]الكهف: ﴾خسحسجس

 قوم يأجوج ومأجوج أن يعلوه ويرتفعوا عليه. 

﴾ۇئوئوئەئەئائائى﴿فقول اهلل تعاىل: 

ألطفال الذين مل يطلعوا عىل عورات النسا , هم الذين معناه: ا .[42]النور: 

هم, ال يفهمون أحوال النسا , ومل يظهر عندهم امليل اجلنيس لصغر سنِّ
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فإذا كان الطفل صغريًا ال يفهم ذلك فال بأس بدخوله عىل النسا , أما 

ق املراهق أو القريب من املراهقة قبل البلوغ الذي يصف ما يرى, ويفرِّ 

ن من الدخول عىل النسا , بدليل قوله بني الشوها ك  مر   واحلسنا  فال ي 

ڭڭڭڭۓۓےےھھ﴿تعاىل: 

 . [51]النور: ﴾ۆۆۇۇ

  :وبناء عىل ذلك

 ,املراهقة ق بني الشوها  واحلسنا , وقارب سن  فإذا كان الطفل يفرِّ 

فيجب عىل املرأة أن تسترت  ,شتهى عليه, أو قد يشتهي هو النسا وكان ي  

  .نه, وال يؤذن له بالدخول عىل النسا م

لذلك قال الفقها : فإن راهق فحكمه حكم البالغ يف وجوب 

السرت, وخاصة يف هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد من خالل أجهزة 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .اإلعالم املسموعة واملرئية واملكتوبة

  ؟أو عاَّالزوج  هل جيول أن تااتإ الزو ة خاَل: 13السؤال

 ه, ألنه أجنبي  زوجها أو عم   ال جيوز للمرأة أن تصافح خالر اجلواب: 

رجل أجنبي, فلو مات  تة, كحرمة أيِّ عنها, واحلرمة بينهام حرمة مؤق  

لعمه أو خاله الزواج منها, ولذا فال جيوز هلام النظر إليها, وال  زوجها حل  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .جيوز هلا أن تظهر أمامهام فضاًل عن املصافحة

ما حكم النظور إىل املوذدعا  املتربِّ وا  اللوواتي دكشوفن      : 12السؤال
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الشووووعر والرقبووووة و ووووزءًا موووون الاوووودة يف الووووربامف اإلخباةدووووة   

والثقاتية؟ حيث إني مسعت تتوى تبيإ النظر إليهن إ ا كوان  

 نظر املشاهد لتلك املذدعة بدون شهو ؟ تاا هو الاواب؟

جة ال جيوز شعاً إن ااجلواب:  سوا  كان ذلك  ,لنظر إىل املرأة املتربِّ

بشهوة أم بغري شهوة, وسوا  كان ذلك حقيقة أو صورة عن طريق التلفاز 

  .أو غريه

در التحريم أكثر, وال يضمن اإلنسان  وإذا كان النظر إليها بشهوة تأك 

ك شهوته بالنظر إىل امل  ن   لنا وهلذيعات, وأسأل اهلل تعاىلنفسه أن ال تتحر 

حسن االنضباط باألحكام الرشعية, ونسأل اهلل السرت عىل أعراضنا حتى 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .نلقى اهلل تعاىل

: تتا  ملتزمة تراسول لموياًل اوا عورب الربدود اإللكرتونوي       15السؤال

 هووا, ألنهووا  لتسوواعده يف البحووث عوون تتووا  صوواحلة لوو  ليتزوَّ     

قرهن الكوردم, وهوو قود علوك منهوا      تدةِّس يف مدةسة لتعليم ال

أن تبحث ل  عن تتوا  مون أهول القورهن, موع العلوم بهنو  أصوغر         

 منها حبوالي عشر سنوا , تاا حكم هذه املراسلة؟

العالقة بني  م عىل جلب املصالح, وإن  در  املفاسد مقد   إن  اجلواب: 

ر منها رب  الرجل واملرأة األجنبي   ًا شديدًا, وذلك نا تبارك وتعاىل حتذيرني حذ 

ۅۅۋ﴿لوجود املخاطر من جرا  ذلك, فقال تعاىل: 
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ڤڤ﴿وقال تعاىل:  .[54]األحزاب: ﴾ېېۉۉ

  .[41]األحزاب: ﴾ڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

اكم واخللوة إي  »ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

ن بينهام, سا , والذي نفيس بيده, ما خال رجل وامرأة إال دخل الشيطابالنِّ

ح  خاً متلطِّ  خنزيراً  رجٌل  م  حر زح ير ولر  ه منكب   مر حر زح , خري له من أن ير ةٍ أر بطني أو محر

  .رواه الطرباين عن أيب أمامة ريض اهلل عنه «له ال حتل   امرأةٍ  منكبر 

لذلك أنصح هذه األخت الكريمة صاحبة الدين واخللق أن ال 

إمكان هذا الرجل أن تراسل هذا الشاب خشية الفتنة عليها وعليه, وب

ملراسلة هذه الفتاة للبحث عن  حمارمه عىل التأبيد من النسا  ي كلِّم بعض

  .فتاة له من أهل القرآن

 عىل التأبيد من الرجال أو بإمكان هذه الفتاة أن ت كلِّم بعض حمارمها

للحديث وللمراسلة مع هذا الشاب, وتكون العالقة بينه وبني بعض 

إلرشاده إىل فتاة صاحبة دين وخلق من سابقة كافية بالطريقة الحمارمها 

  .أجل زواجه

فإنه توضع إشارة  ,فإن مل يفعل الشاب هذا, أو مل تفعل الفتاة هذا

ل هذا استفهام كبرية عىل هذه املراسالت بينهام, فعىل هذه الفتاة أن حتوِّ 

ل هذه الفتاة عىل بعض , أو تتحو  من الرجال الشاب إىل بعض حمارمها

ويكون احلديث مقصورًا إما بني الرجال أو من النسا , ارم هذا الشاب حم

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .بني النسا  من أجل زواج هذا الشاب
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أعجبووت بفتووا  يف اجلامعووة بسووبك أدبهووا وأخالقهووا,      : 16السووؤال

وداة حددث بيننوا حوول الدةاسوة وضوان احلودود الشورعية,       

هوا يف املوضووع, وعلبوت    ث معوأةد  خطبتها لكن مل أحتودَّ 

من أخويت تكلَّاتهوا, وأةد  مون البدادوة أن أبوني اوا مووقفي        

من اللباس بهنن أةدد لزو يت أن ترتودي اللبواس الشورعي    

الكامووول, أي اخلاووواة, ومووووقفي أدضوووًا مووون العاووول بوووهنن و    

أواتوو  علووى عالووها مووع و ووود اوخووتال ط, وتو ئووت بهنهووا        

ول لوووووي أن صوووواة  تووووتهان بالتعاووووك الوووووددن, تهوووول جيوووو     

أكلاهووا ألناووحها حووول هوواتني املسووهلتني؟ أم أةاسوولها عوون 

عردووو  اإلنرتنوووت؟ أم أعطيهوووا أشووورعة حتووووي دةوسوووًا توووبني  

 حكم عال املرأ  واحلجاب الشرعي؟

أنا أنصحك باالبتعاد عن هذا السلوك, ألن االختالط اجلواب: 

ق النت بالنسا  مفسدة للدين إال من رحم اهلل تعاىل, فال تراسلها عن طري

طريق, وابحث عن صاحبة الدين واخللق احلسن امللتزمة بكتاب  وال عن أيِّ 

اهلل وهدي سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم, وذلك 

برتح »لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  فاظفر بذات الدين ترر 

ة الدين التي نشأت وصاحب .رواه مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه« يداك

 يف األسة الصاحلة هي التي تسرت وجهها وكفيها وال ختتلط بالرجال. 

أما التي نشأت وشب ت عىل كشف الوجه والكفني وعندها فكرة 
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فإن  ,راسخة يف ذهنها بأن سرت الوجه واألمر به من التعصب يف الدين

يفتي هلا  معاجلة هذه املشكلة معها صعبة جدًا, وخاصة بأن بعض العلام 

بجواز ذلك, إضافة إىل الفتن التي تبث من خالل أجهزة اإلعالم املسموعة 

أسأل اهلل تعاىل أن يسرت أعراضنا, وأن هييئ لك الزوجة  .واملرئية واملكتوبة

الصاحلة امللتزمة بكتاب اهلل وسنة سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله 

كام أسأله  ,ن يريدون الزواجوصحبه وسلم, ولكل شباب املسلمني الذي

,أن يوقظ نسا  املسلمني من غفلته تعاىل ألن املؤامرات كلها حتاك ضد  ن 

 املرأة املسلمة وال حول وال قوة إال باهلل العل العظيم. هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

سووة يف اجلامعووة مووع العلووم  هوول جيووول للبنووت أن تعاوول مدةِّ : 17السووؤال

 ددنها وأخالقها, ولكن يف هوذا العاول  بة وملتزمة بأنها حمجَّ

موون اوخووتال ط مووع الشووباب, مووع العلووم أدضووًا أن البنووت   بوودَّ و

 ة للعال؟ل العال حمبَّليست حبا ة ماددة, ولكنها تفضِّ

طات اليهود اختالط الرجال بالنسا  حرام شعًا, وهو من خمط  اجلواب: 

ۅۅۋالذين أرادوا إفساد شبابنا, وذلك لقوله تعاىل: ﴿

 . [54]األحزاب: ﴾ائىىېېېۉۉ

وإذا احتاج اإلنسان إىل مسألة وكانت تلك املسألة عند امرأة أجنبية 

  .فإنه يسأهلا من ورا  حجاب, والعكس بالعكس كذلك

والرجال  ,سن الرجالوال أدري ما هي الغاية من جعل النسا  يدرِّ 

 سون النسا , أو خيتلط الطالب مع الطالبات؟يدرِّ 
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  :ء عىل ذلكوبنا

س الرجال, وخاصة إذا مل تكن بحاجة,  فال جيوز للمرأة أن تدرِّ

﴾چچچچڃڃڃڃوذلك لقوله تعاىل: ﴿

, وخروج املرأة للعمل إنام يكون عىل حساب سكن زوجها [44]األحزاب: 

وتربية أوالدها, وإذا فقد السكن عند الرجل وضاع األوالد فهي اخلسارة 

  .ميالكربى للمجتمع اإلسال

 وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي

 :عىل اجلواب ما يل حفظه اهلل تعاىل

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .[أرى أن يسمح هبها للمرأة العجوز فقط] 

هوول جيووول أخووذ صوووة  تذكاةدووة جملاوعووة الطووالب      : 11السووؤال

لاوووة   ني موون اجلامعووة حبكووم الزمالووة, علاووًا أن ا املت وورِّ

حتتوي على عالب وعالبا , ودقو  تيهوا الشوباب والبنوا      

 انك بعضوهم الوبعض, روم توولع هوذه الاووة علوى مجيوع         

الطالب احلاضردن يف الاوة , وهول خيتلو  احلكوم إ ا موا     

 با  ومؤدبا ؟  كانت الطالبا  حمجَّ

هذا االختالط ال جيوز شعًا, وأخذ الصور املختلطة بني اجلواب: 

من األمور الضورية التي تبيح  د  ا  ال جيوز شعًا, وال يعوالنسالرجال 

املحظورات, واحلكم سوا  أكانت النسا  ملتزمات أم غري ملتزمات, 
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رن مع رجل أجنبي؟ هذا, واهلل وهل يرىض اإلنسان ملحارمه أن يتصو  

  .تعاىل أعلم

: امرأ  ساتر  مع  ي حمرم إىل بلد بعيود , وسوري ع   19السؤال

 وعن , وتبقى هذه املرأ  يف تلك البلد  بودون  حمرمها إىل

 لوج أو حمرم, تاا هو احلكم الشرعي يف  لك؟

فق الفقها  عىل أنه يرم عىل املرأة أن تسافر مسافة القص ات  اجلواب: 

لوحدها, وأنه ال بد  من وجود زوج أو حمرم معها, وذلك لقول النبي صىل 

المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر  ل  ال ي»اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

إال ومعها أبوها أو أخوها أو  فوق ثالثة أيام فصاعداً  أن تسافر سفراً 

  .رواه مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه «زوجها أو ابنها أو ذو حمرم منها

ال تسافر املرأة »ولقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

, فقال رجل: يا «يدخل عليها رجل إال ومعها حمرمإال مع ذي حمرم, وال 

, أيت تريد احلج  رسول اهلل, إين أريد أن أخرج يف جيش كذا وكذا وامر

  .اس ريض اهلل عنهامابن عبرواه البخاري عن  «هااخرج مع»فقال: 

وأرادت البقا  يف تلك  ,وإذا سافرت املرأة مع زوج أو حمرم هلا

فريى بعض  ,بدون زوج أو حمرم . . . عمللدراسة أو  ,ما البلدة لغرضٍ 

برشط أن يكون  ,العلام  أنه ال مانع من إقامتها هناك بدون زوج أو حمرم

مكان إقامتها مأمونًا, تأمن فيه عىل دينها ونفسها, وإال فال جيوز بقاؤها 

 بدون زوج أو حمرم. 
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وهناك بعض العلام  من ال يرى جواز إقامتها يف تلك البلد من دون 

ج أو حمرم, ألن وجودها لوحدها ذريعة لفتنتها, ويؤكد هذا حوادث زو

  .الواقع الكثرية بسبب وجود أصحاب القلوب املريضة والعياذ باهلل تعاىل

  :وبناء عىل ذلك

فإذا سافرت املرأة مسافة القص مع زوج أو حمرم, وأرادت البقا  يف 

ليها من أصحاب تلك البلدة بدون زوج أو حمرم فال جيوز, وذلك خشية ع

م اهلل,  القلوب املريضة, وكم من امرأة انزلقت قدمها ووقعت فيام حر 

حيث ال رقيب عليها يف نفسها تراه وختشاه وتستحي منه, وال مدافع عنها 

األشار وكيد الفجار, ولو مل يكن ذلك حرامًا لكان من  يفظها من شِّ 

رضه, ومن وقع يف تقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعاالشبهات, ومن 

  .الشبهات وقع يف احلرام

 وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي

 :عىل اجلواب ما يل حفظه اهلل تعاىل

نت عىل نفسها، وإال فامذا تفعل امرأة م  أرجح الفتوى باجلواز إن أَ ] 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .[؟يف بلدذا ليس هلا حمرم

 ووول دغيوووك عووون بيتووو  كوووثريًا,  وووا أدى إىل خيانوووة       : ة21السوووؤال

لو ت  ل , حيث كثور الودخول عليهوا مون الر وال األ انوك,       

 تهل جيك علينا السرت, أم تبلي  الزوج عن  لك؟
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وذلك  ,إنكار املنكر وتغيريه واجب شعًا عىل األمةأوالً: اجلواب: 

 راً من رأى منكم منك»لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

وذلك أضعف  ,فإن مل يستطع فبقلبه ,فإن مل يستطع فبلسانه ,ه بيدهفليغريِّ 

  .رواه مسلم عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه «اإليامن

والسكوت عن املنكر يستوجب مقت اهلل تعاىل ولعنتره, كام قال 

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹتعاىل: ﴿

ڇچچ چچڃڃڃڃڄڄ

فسبب  .[19-11: ]املائدة ﴾ڎڌڌڍڇڇڇ

ڇچچب ت عليهم بي نها اهلل تعاىل بقوله: ﴿اللعنة التي ص  

 ﴾. ڇڇڇ

سرت املسلم واجب شعًا, وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله ثانيًا: 

رواه ابن  «سرته اهلل يف الدنيا واآلخرة من سرت مسلامً »وصحبه وسلم: 

ېئۈئۈئۆئ﴿: ولقوله تعاىل ,ماجه عن أيب هريرة ريض اهلل عنه

يئىئحئجئییییىئىئىئېئېئ

 . [29]النور:  ﴾خبحبجب

ويقول احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل يف شح هذا احلديث: 

ه يف معصية قد انقضت, واإلنكار يف معصية السرت حمل   )والذي يظهر أن  

وإال رفعه إىل احلاكم, وليس  ,فيجب اإلنكار عليه ,س هباقد حصل التلب  

  .هـابل من النصيحة الواجبة(  ,مةة املحر  من الغيب
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العباد, وحقوق اهلل  اهلل تعاىل وحقِّ  ق بحقِّ تتعل   ىمعصية الزنثالثًا: 

  .تعاىل ال جيوز السكوت عند االطالع عليها مع االستمرار عليها

أال وهو هتك عرضه واختالط نسبه,  ,واضحفالعبد فيها  أما حق  

  .عرض أخيه والواجب عىل املؤمن أن يرعى

  :وبناء عىل ذلك

فيجب السرت مع النصح للطرفني, فإن استجابا فبها ونعمت, وإال 

إذا مل  ,عن ذلكالرجال ة وهني أوذلك بنهي املر ,فيجب إنكار هذا املنكر

  .ب عىل ذلك رضريرتت  

أمرها أو  ا برفع األمر إىل الزوج أو ويلِّ فإن مل يمتنعا فيجب حتذيرمه

ها أو القايض, يستجيبا وجب إبالغ األمر لزوجها أو وليِّ  ن ملإالقايض, ف

وخاصة يف  ,السكوت عن املنكر مع اإلرصار عليه ال جيوز شعاً  ألن  

ألنه يعترب من اخليانة للمسلمني وعدم النصح هلم, وألنه  ,ىجريمة الزن

  .انتشار الفاحشة جهارًا هنارًا مع اإلرصار عليها والعياذ باهلل تعاىليف يزيد 

بعد السرت ـ التبليغ عنهم عند إرصار الطرفني عىل ذلك  فإن  لذلك 

هذا  من تغيري املنكر وال جيوز السكوت عنه, كل  ـ والنصح والتحذير هلم 

فيحرم شعًا, وذلك لقوله تعاىل:  إذا كان األمر عىل يقني, أما بالظنِّ 

رات:  ﴾ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿   .[21]احل ج 

 أن يسرت أعراضنا ويباعد بيننا وبني املعايص كام باعد نسأل اهلل تعاىل

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .بني األرض والسام , وأن يفظنا من الوقوع فيها
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 ا  دوم أخوذني لميلوي يف ةحلوة إىل مكوان وقوال: إنو        : 21السؤال

سوووويفا ئن بوووو , وإ ا بوووو  دهخووووذني إىل مكووووان ترتكووووك تيوووو   

ةتكوك الفاحشوة, وبعود    الفاحشة, ترتضت وخر ت, ولكن  ا

شووهر ظهوور  عليوو  عالمووا  موور  خطووري انتقوول إليوو  موون     

هذه الفعلة, وهو دردد التوبة, تاا هو السوبيل؟ وهول جيوول    

لوو  الووزواج بهووذه الفتووا ؟ وهوول أكووون همثووًا ألنووي علاووت مبووا  

 سيفعل ومل أناح ؟

مثل »يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: اجلواب: 

ا   كحامل املسك ونافخ الكري, فحامل املسك إم  وح لس  الح وااجلليس الص  

ا ونافخ الكري إم   .بةطيِّ  ا أن جتد منه رياً ا أن تبتاع منه, وإم  ذيك, وإم  أن ي  

رواه البخاري ومسلم. لذلك  «خبيثة ا أن جتد رياً رق ثيابك, وإم  أن ي  

ڄ﴿عاىل: أوجب اهلل تعاىل عىل املؤمنني أن يصاحبوا الصادقني, قال ت

 . [229]التوبة: ﴾ڃڃڃڃڄڄڄ

لذلك أقول لك: يا أخي انتق  الصاحب الصالح, ألن النبي صىل 

جل عىل دين خليله, فلينظر الر  »: يقول اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 . ذها أوالً  .رواه أبو داود والرتمذي «لال  أحدكم من خي  

روف وينهى عن املنكر, وإن اهلل الواجب عىل املسلم أن يأمر باملع ثانياً:

تبارك وتعاىل يسأل عن صحبة ساعة, هل نصح الصاحب صاحبه؟ هل أمره 

بالطاعة؟ هل هناه عن املعصية؟ ألن اهلل تعاىل لعن بني إسائيل ألهنم ما 
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ڤڤڤٹكانوا يتناهون عن منكر فعلوه, قال تعاىل: ﴿

ڃڃڃڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڇڇڇڇچچ چچڃ

 . [19-11]املائدة: ﴾ڎڌڌڍ

 إن شا  اهلل تعاىل أراد اهلل بصاحبك خريًا عندما ابتاله اهلل عز   ثالثًا:

 عسى أن يتوب إىل اهلل تعاىل من هذهو ,وجل باملرض بعد ارتكاب الفاحشة

املعصية خاصة, ومن سائر املعايص, ألن اهلل تعاىل يقول يف كتابه العظيم: 

﴾پپپپٻٻٻٻٱ﴿

, فإذا رجع هذا العبد إىل اهلل تعاىل فاهلل تعاىل يقبله, ألنه هو [12 ]السجدة:

ڤڤٹ ٹٹٹٿٿٿٺٺ﴿القائل: 

ڃڃڄڄڄڄ ڦڦڦڦڤڤ

﴾ڍڇڇڇچچچچڃڃ

 . [11-61]الفرقان: 

ق شوط التوبة الصادقة من هذه الفاحشة, وذلك  فعليه أن يقِّ

أجوائها, وال إىل أماكنها, وال إىل بالعزم عىل أن ال يعود إليها, وال إىل 

د إيامنه, ألن املعصية هلل تعاىل تنقص اإليامن, كام قال  .أشخاصها ثم جيدِّ

ني يزين وهو حاين ال يزين الز  »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

رواه البخاري ومسلم, فلوال النقص يف اإليامن ما ارتكب العبد  «مؤمن

اية نقص اإليامن من النظر, ثم من الكالم, ثم هذه الفاحشة, وكانت بد
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 من املصافحة, ثم من اخللوة, حتى وقع يف هذه اجلريمة. 

وعليه بعد جتديد اإليامن أن يكثر من العمل الصالح, ومن مجلة 

العمل الصالح املحافظة عىل صالة اجلامعة, وخاصة صالة الفجر 

ثم يكثر من  .والعشا , وعىل حضور جمالس العلم, وصحبة األبرار

 الصدقة ألن الصدقة تطفئ غضب الربِّ جل جالله. 

وإذا كانت هذه الفتاة هو أول من زنى هبا ـ والعياذ باهلل تعاىل ـ فأنا 

  ., وإال فالإن تابت أنصحه بالزواج منها

 أما أنت فعليك بالتوبة واالستغفار من تقصريك يف حقِّ  رابعًا:

اهلل تعاىل دون أن تنصحه؟  ه يف سخطصاحبك, كيف تراه يلقي نفسر 

رًا هلم باهلل تعاىل,  عاهد اهلل تعاىل أن تكون ناصحًا جلميع أصحابك ومذكِّ

ٿٿٺٺٺٺ﴿وذلك من خالل قول اهلل تعاىل: 

ومن  ,[221عمران: ]آل﴾ٹٹٹٹٿٿ

﴾ېئۈئۈئۆئۆئۇئوئوئەئخالل قوله تعاىل: ﴿

ر سبٌب لسالمتك كذلك, , ألن أمرك باملعروف وهنيك عن املنك[1]املائدة: 

  .ألن سالمة صاحبك هي سالمتك

أسأل اهلل تعاىل أن يفظنا وإياكم من مجيع الفتن ما ظهر منها وما بطن, 

وأن يفظنا مجيعًا من فتنة النسا , وأن يشفي صاحبك من دائه, وأن يرزقنا 

 م. هذا, واهلل تعاىل أعل .وإياه وإياكم توبة صادقة نصوحًا إن شا  اهلل تعاىل
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 ما حكم كش  العوة  أمام الزو ة؟: 22السؤال

جز  من بدن الزوجة  ال خالف بني الفقها  يف أنه ليس أي  اجلواب: 

جز  من بدنه بالنسبة هلا, ويل  لكلِّ  بالنسبة للزوج, وكذلك أي   عورةً 

عضو؛  واحد منهام النظر إىل مجيع جسم اآلخر ومسه بدون استثنا  أيِّ 

احفظ »اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عليه وسلم: وذلك لقوله صىل 

  .رواه الرتمذي وغريه «عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت يمينك

  :وبناء عىل ذلك

فال حرج من كشف عورة الرجل أمام زوجته, وكذلك العكس 

بالعكس, ما دام الزوجان يعلامن أنه ال يرامها أحد من اخللق, ولكن األدب 

كل  من الزوجني النظر عن فرج صاحبه, لقوله صىل اهلل  واألكمل أن يغض  

د إذا أتى أحدكم أهله فليسترت وال يتجر  »عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  د جتر 

واهلل تعاىل أحق  أن ي ستحيا منه, كام جا  يف احلديث  .رواه ابن ماجه« العريين

راتنا ما نأيت عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول اهلل عو

«, احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت يمينك»منها وما نذر؟ قال: 

«, إن استطعت أن ال يراها أحد فافعل»فقال: الرجل يكون مع الرجل, قال: 

رواه أمحد وأبو « أن يستحيا منه فاهلل أحق  »؟ قال: قلت: والرجل يكون خالياً 

 ىل أعلم. داود والرتمذي وابن ماجه. هذا, واهلل تعا

مهوووا لو هوووا باملعاشووور  يف أدوووام    لِز وووة وِد  متزوِّأ: امووور23السوووؤال
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حيضووها, تتقووول لوو : هووذا حوورام, تيقووول اووا: لوويس هنوواك       

شيء امسو  حورام بوني الر ول وامرأتو , و يف عهرهوا وو يف       

 حيضها, تهل هذا صحيإ؟

أمجع الفقها  عىل حتريم وط  الرجل زوجته أيام حيضها أو اجلواب: 

ڻ﴿دبرها, وذلك لقوله تعاىل:  يفكام يرم عليه إتياهنا  ,نفاسها

ےھھھہہہہۀۀڻڻ

ۋٴۇۈۈۆۇۇڭڭڭڭۓے

 . [111]البقرة: ﴾ۋ

وهذا كالم رصيح وواضح بأنه يرم عىل الرجل وط  الزوجة وهي 

مجاع احلائض صار  ل  حائض أو نفسا  حتى تطهر, ولو اعتقد مسلم ح  

ولو مل يعاش زوجته أيام حيضها,  ,ًا والعياذ باهلل تعاىلد  بذلك كافرًا مرت

, هذا عند أن يتوب إىل اهلل تعاىل من ذلكود إسالمه وعليه أن جيدِّ 

 . ه ألنه حرام لغريهوعند احلنفية ال يكفر مستحل   .الشافعية

 ها عامدًا عاملًا باحليض, وعاملًا بالتحريم, ومل يستحل  ئر أما إذا وط  

تكب معصية كبرية, وجيب عليه التوبة واالستغفار واجلزم ذلك فقد ار

  .عىل أن ال يعود إىل ذلك

  :وبناء عىل ذلك

وال  ,اجلامع يف أيام احليض فهو كافر ل  فإذا كان هذا الزوج يعتقد ح  

أما إذا  .هذا عند الشافعية جيوز للمرأة املسلمة أن تكون حتت هذا الرجل,
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باتفاق الفقها ,  نه من نفسهاللمرأة أن متكِّ كان يعتقد حرمة هذا فال جيوز 

ال طاعة ملخلوق يف »ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .رواه اإلمام أمحد «اهلل عز وجلمعصية 

: أنا شاب ملتزم حباد اهلل عز و ول, ولكون املشوكلة يف    22السؤال

لعبووواءا  الرقيقوووة  أخوووواتي وهووونَّ يف سووون الاوووبا, دلبسووون ا    

هوذا اللبواس    دُّل , تهول دعو  وإضاتة إىل  لك مطرَّ ,الشفاتة

   املسلاة؟أهو اجللباب الشرعي للار

ما  لكلِّ  اً : من شوط احلجاب الرشعي أن يكون ساتراجلواب

ه عورة, وأن يكون احلجاب سميكًا وجب سرته من البدن, وبدن املرأة كل  

ما حتته فهذا ليس بحجاب  ن كان يشف  ما حتته, فإ صفيقًا بحيث ال يشف  

  .أصاًل, وأن يكون فضفاضًا ال يصف العورة

ة إىل الشارع أو أمام الرجال األجانب فيجب أن ال أوإذا خرجت املر

امللفتة للنظر, بل يكون عليه زينة من تطريز وزركشة وبعض الرسوم 

  .ال يلفت النظر قاتميكون بلون 

  :وبناء عىل ذلك

زة واخلروج هبا إىل الشارع وأمام الرجال ة الرقيقة املطر  فلبس العبا 

ألن هذه من ثياب الزينة التي جيب سرتها عن  ,األجانب ال جيوز شعاً 

أعني الرجال األجانب, وخيشى عىل هؤال  النسوة اللوايت خيرجن هبذه 
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ن يندرجن حتت قول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه أالعبا ات 

قوم معهم سياط كأذناب البقر : ن من أهل النار مل أرمهاصنفا»وسلم: 

وسهن ؤونسا  كاسيات عاريات مميالت مائالت ر ,يضبون هبا الناس

وإن ريها ليوجد  ,ال يدخلن اجلنة وال جيدن ريها ,كأسنمة البخت املائلة

  .رواه مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه «من مسرية كذا وكذا

ة لبس هذه العبا ة ألهنا تكون فتنة للرجال, لذلك يرم عىل املرأ

کڑڑژژڈڈڎڎڌواهلل تعاىل يقول: ﴿

ل احلجاب عىل النسا  إال ع  وما ج   .[21]الربوج: ﴾گککک

, وذلك غريًة ن  النظر إليه ت  فح لر ل  ال  ,عنهن   البص لعون الرجال عىل غضِّ 

اهلل تعاىل أن يسرت  وغريًة عىل الرجال كذلك. أسأل ,من الفتنة ن  عليه

 عراضنا وأن ال يفتننا يف ديننا. آمني. هذا, واهلل تعاىل أعلم. أ

: امرأ  عندها حليط من الذهك, وأحيانوًا تقووم بتوه ري    25السؤال

احللوويِّ لووبعض النسوواء يف بعووض املناسووبا , تهوول موون حوورج    

 شرعي يف  لك؟

كشاف ذهب الشافعية واحلنابلة ـ كام جا  يف املجموع واجلواب: 

  .القناع ـ إىل جواز تأجري احلل

روا وعند املالكية يكره, ألنه ليس من شأن كرام الناس أن يؤجِّ 

  .ألهنا من املعروف بال أجرة, احلل, واألوىل إعارته



 

 الفتاوى الرشعية

 

411 

  :وبناء عىل ذلك

فاألوىل إعارته ألنه من املعروف, وال حرج من أخذ األجرة عليه 

 تعاىل أعلم.  هذا, واهلل .عند الشافعية واحلنابلة

أن احلووا بني  :ة وول حوا بوو  موون النوووع )املقفوول( أي: 26السووؤال

ن قاموووًا, هووول جيوووول أن دقوووم بللالوووة الشوووعر الزائووود  متاووال 

 الة؟تقط ليحال على شكل حوا ك عبيعية غري متَّ

ذكر الفقها  بأنه ال جيوز للرجل أن يأخذ من حواجبه كام اجلواب: 

النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه ال جيوز للمرأة هذا, وذلك حلديث 

لعن اهلل الواشامت واملستوشامت, والنامصات واملتنمصات, »وسلم: 

  .رواه مسلم «واملتفلجات للحسن, املغريات خلق اهلل

ك رت املرأة يف احلديث الرشيف دون الرجل ألهنا هي الراغبة يف  وذ 

ھہہہہۀ﴿الزينة أكثر من الرجل, قال تعاىل: 

ف: ﴾ھھھ خر  فإذا املرأة كانت الراغبة يف الزينة جا ها  .[21]الز 

 هذا التحذير فالرجل من باب أوىل. واهلل تعاىل أعلم. 

: ال الطربي   لويقول ابن حجر رمحه اهلل تعاىل يف فتح الباري: )قا

جيوز للمرأة تغيري يش  من خلقتها التي خلقها اهلل عليها بزيادة أو نقص 

احلاجبني فتزيل ما ال للزوج وال لغريه, كمن تكون مقرونة التامس احلسن 

  .ج أو عكسه(لر م البر وهبينهام ت  
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رًا أو طوياًل يؤذي فيجوز أخذ الزائد منه فقط,  إال إذا كان الشعر منفِّ

  .هذا سوا  للرجال أو النسا 

وهناك بعض الفقها  من قال بجواز أخذ الشعر املقرون بني 

والقول األول أحوط  . احلاجبني من هنا وهناكاحلاجبني دون تعد  عىل

 وأورع. هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

ة يف حالووة اجلنابووة, أو االشووعر واألظفوو مووا حكووم قووضِّ: 27السووؤال

 احليض والنفاس بالنسبة للارأ ؟

إن كان جنبًا, وللمرأة إذا كانت  رجلإنه يستحب للاجلواب: 

أو شعر الرأس أو العانة  حائضًا أو نفسا  أو جنبًا, أن ال يقص ظفره

عىل طهارة كاملة, وكذلك واإلبط إال بعد االغتسال, واألكمل أن يكون 

  .لمرأةلبالنسبة 

أما لو أخذ أظفاره أو شيئًا من شعره وهو جنب فال حرج عليه إن 

املرأة, والعلة  شا  اهلل تعاىل, ولكنه أسا  ألنه ترك السنة, وكذلك يف حقِّ 

يش  ينفصل عن اإلنسان يف الدنيا  كل   علم: أن  يف ذلك واهلل تعاىل أ

أن ال ينفصل عنه يش  إال عىل  سريجع إليه يوم القيامة, وهلذا يستحب  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .طهارة كاملة

هل جيول للر ل أن دلوبس خواقني مون الفضوة؟ ويف     : 21السؤال

 أصبع؟ أيِّ
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خاتم من فضة, وعىل يباح للرجل املسلم أن يتختم ب اجلواب: أوالً:

  .من الفضة رامغ( 5ما يعادل ) :أن ال يتجاوز خامته مثقاالً أي

د خواتم الرجل, فعند املالكية ال  ثانيًا: اختلف الفقها  يف حكم تعد 

د اخلاتم حرم ولو كان يف الوزن املباح  جيوز أكثر من خاتم واحد, فإن تعد 

اإلساف, وعند احلنابلة  حدِّ إىل  صلشعًا, وعند الشافعية جيوز ما مل ي

  .كذلك جيوز إن مل خيرج عن العادة

  :وبناء عىل ذلك

فاألوىل يف حقِّ املسلم, وخروجًا من اخلالف بني الفقها , أن يقتص 

وأن ال يتجاوز وزنه مخس غرامات من الفضة, ألن  ,عىل خاتم واحد

ہہۀ﴿األصل يف الزينة أهنا للنسا  ال للرجال, قال تعاىل: 

ف: ﴾ھھھھہہ خر    .[21]الز 

ن وتضع خامتها يف أصابع للمرأة أن تتزي   أن  عىل وقد اتفق الفقها  

أما بالنسبة للرجال, فقد اختلف الفقها  يف  .يدهيا أو رجليها حيث شا ت

 م: موضع التخت  

أو  ىاليد اليرس ص   نحم يف خ  ة جيوز التخت  ة والشافعي  فعند احلنفي  

  .ن سائر أصابعهدو ,اليمنى

م يف اليسار, ويكره يف اليمني, أما عند املالكية فيندب عندهم التخت  

اليسار  ص   نحوعند احلنابلة: لبس اخلاتم يف خ   .ص  نح ويكون اخلاتم يف اخل  

 اليمني.  ص   نحأفضل من لبسه يف خ  
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  :وبناء عىل ذلك

بالنسبة للرجل فللمرأة أن تضع خامتها يف أصابع يدهيا أو رجليها, أما 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .يده اليرسى ص   نحيف خ   خامته فيستحب أن يكون

ما حكم تقودم األسنان لغور  لايلوي قود و دوؤرر     : 29السؤال

 على الناحية الوظيفية, كهن دو د تراي بني األسنان؟  

 ,راً تقويم األسنان جائز شعًا إذا كان شكل األسنان منفِّ  إن  اجلواب: 

  .ومل تؤد وظيفتها بالشكل الصحيح السليم ,ةطبيعي  األسنان مل تكن و

وتؤدي وظيفتها بالشكل الصحيح  ,راً أما إذا مل يكن شكلها منفِّ 

هذا,  .السليم فال جيوز تقويمها, وطوبى لعبد ريض بام قسم اهلل تعاىل له

 واهلل تعاىل أعلم. 

 هل جيول تبييض األسنان بالليزة؟  : 31السؤال

باألسنان  : ال حرج من تبييض األسنان بالليزر إذا كان ال يض  اباجلو

وال لثة األسنان, وإال فال جيوز, واملحافظة عىل السواك تكفي اإلنسان, 

  .حيث إن الكثري من الناس هجر هذه السنة

 وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي

 :عىل اجلواب ما يل حفظه اهلل تعاىل

، وما الفارق بينه أرى عدم جواز التبييض، ألنه زينة وليس تنظيفاً ] 

هذا, واهلل تعاىل أعلم. .[وبني التفليج املمنوع؟
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: هنوواك أدودووة  زو ووة بووالكحول, تهوول جيووول تناواووا   31السووؤال

 بالنسبة للاردض, وهل جيول بيعها من قبل الايادلة؟

م عليه, يقول اهلل تعاىل ما جعل شفا  املر إن  اجلواب:  يض بام حر 

م ر  إن اهلل مل جيعل شفا كم فيام حر »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

  .البيهقي والطرباين رواه «عليكم

م ال جيوز إال إذا تعني  بحيث ال  ونص  الفقها  عىل أن التداوي بمحر 

  .يوجد دوا  غريه, وأن يكون بقرار طبيب مسلم حاذق حريص عىل دينه

أما بالنسبة لبيع هذا الدوا  من قبل الصيادلة فهو جائز شعًا إذا 

  .كان بوصفة طبية من طبيب مسلم, وال يوجد دوا  غريه

بيع الدوا  الذي فيه كحول ابتدا  من عنده  ينولكن ال جيوز للصيدال

ل دح  هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .بدون وصفة طبية من قبل الطبيب املسلم العر

 ما حكم الشرع يف أكل حلم الضبع؟: 32السؤال

أكل حلم الضبع حرام عند مجهور الفقها , وذلك لقول  إن  اجلواب: 

باع ذي ناب من السِّ  كل  »النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

وهناك بعض  .رواه مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه «فأكله حرام

التي من مجلتها ض األخبار التحريم لبعالفقها  استثنى أكل الضبع من 

احلديث الذي رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد أن رجاًل سأل سيدنا 

الضبع صيد هي ؟ قال: نعم. قال: بن عبد اهلل ريض اهلل عنه فقال:  جابر
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قلت: آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت له: أقاله رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل 

 . آله وصحبه وسلم؟ قال: نعم

  : ذلكوبناء عىل

فأكل حلم الضبع حرام عند اجلمهور ما عدا بعض الفقها  الذين 

وبذلك تربأ  ,ه, واألحوط للمر  املؤمن أن يأخذ بقول اجلمهورقالوا بحلِّ 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ة املؤمن بيقنيذم  

موا حكوم أكول بويض الغونم )اخلاويتني(؟ موع بيوان         : 33السوؤال 

  . الدليل على حرمت  أو حل 

ـ الدم 2من أجزا  احليوان سبعة: يرم ذكر احلنفية أنه اجلواب: 

)فرج األنثى وهو  ـ القبل3ـ األنثيان )البيض(. 4ـ الذكر. 1 .املسفوح

)وهي وعا   ـ املرارة1. )جممع البول( ـ املثانة6ـ الغدة. 5. املسمى باحليا(

 . املرة الصفرا  وتكون ملصقة بالكبد(

ڎڎڌ﴿وله جل وعال: قليف نظرهم احلرمة هذه و

واملراد بالتحريم هو كراهة  ,[251]األعراف: ﴾ژڈڈ

واملروي  .التحريم, ألنه مجع بني األشيا  الستة والدم, والدم حرام بالنص

هذه السبعة مما تستخبثه ف عن أيب حنيفة أنه قال: الدم حرام وأكره الستة.

السنة عىل ذلك.  الطباع السليمة, فكانت مكروهة كراهة حتريم, وقد دلت

عن جماهد قال: كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 
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نثيني, والغدة, والذكر, واملثانة, يكره من الشاة سبعًا: الدم, واحليا, واأل

 واملرارة. رواه البيهقي والطرباين وعبد الرزاق. 

  :وبناء عىل ذلك

ف, وألنه من يكره كراهة حتريم أكل بيض الغنم للحديث الرشي

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .اخلبائث

: مووا حكووم الولياووة الوويت دقوووم بهووا أهوول امليووت يف اليوووم       32السووؤال

الثالوث, وخاصووة عنوودما ِدوودعى إليهوا األغنيوواء قبوول الفقووراء؟   

ومووا حكاهووا إ ا كانووت موون مووال امليووت ويف وةرووة امليووت ُقاَّوور؟   

ودتكلَّوو  وموا حكاهووا إ ا مووا  إلنسوان ميووت وهووو تقوري احلووال    

يف إقامتهوووووا؟ وأدهاوووووا أوىل:  بوووووإ الذبيحوووووة وتولدعهوووووا علوووووى  

ليوو , أم صوور  املووال  إراء, أم صوونع الطعووام ودعووو  النوواس  الفقوو

 ألصحاب احلا ة؟ وما حكم تولدع احللوى بعد وتا  امليت؟

أما عن حكم الوليمة يف اليوم الثالث من الوفاة فقد  أوالً:اجلواب: 

ألن فيه زيادة مصيبة عىل أهل امليت, ة ذلك, راهذهب الفقها  إىل ك

وشغاًل عىل شغلهم, وتشب هًا بأهل اجلاهلية, وذلك خلرب جرير بن عبد اهلل 

االجتامع إىل أهل امليت وصنيعة  البجل ريض اهلل عنه حيث يقول: كنا نعد  

رواه أمحد. وهذا خمالف للسنة؛ ألن السن ة أن  .الطعام بعد دفنه من النياحة

طعام ألهل امليت, لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: ي صنرع ال
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 «فقد أتاهم أمر يشغلهم, أو أتاهم ما يشغلهم اصنعوا آلل جعفر طعاماً »

 رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه. 

وإذا كانت الوليمة املسنونة التي ي دعى إليها األغنيا  دون الفقرا  

الطعام طعام الوليمة,  ش  »يف: ش  الطعام, كام جا  يف احلديث الرش

يدعى هلا األغنيا  ويرتك الفقرا , ومن ترك الدعوة فقد عىص اهلل ورسوله 

رواه البخاري ومسلم, فكيف  «صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 بوليمة أهل امليت إذا كان ي دعى إليها األغنيا  دون الفقرا ؟

يف اليوم الثالث من الوفاة من  أما إذا كان الطعام الذي ي صنرع ثانيًا:

, فال جيوز األكل من هذا الطعام؛ ألنه أكٌل  مال امليت, وكان يف الورثة ق ص 

ڈڎڎڌڌألموال اليتامى, ورب نا عز وجل يقول: ﴿

  .[21]النسا : ﴾ کککڑڑژژڈ

وإن مل يوجد قارص يف ورثة املتوىف فيكره جعل الوليمة من تركة 

أن يؤخذ من مال الوارثني بسيف احليا , وما أخذ بسيف املتوىف خشية 

  .احليا  فهو حرام

أما إذا كان الوارث فقريًا وأراد أن جيعل وليمة للمورث يف اليوم  ثالثاً:

الثالث, وذلك بأن يستدين ليجعل الوليمة, فهي مكروهة كذلك؛ ألهنا ال 

ينه إذا ختلو من الريا  والسمعة ومراقبة اخللق, هذا إذا كان يرت ك وفاً  لدر

  .انتهى أجله هو, أما إذا كان ال يرتك وفا  فيحرم عليه فعل هذه الوليمة
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أما إذا أوىص امليت بذبح ذبيحة له بعد وفاته, فإهنا تذبح من  رابعًا:

  .تركته إذا كانت قيمة الذبيحة أقل من ثلث الرتكة

ِ  بذبيحة, وكان يف  الوارثني أما إذا كانت من مال املتوىف, ومل يو

, فال جيوز ذبحها, وإن كانوا بالغني فتكره إذا كانت باالتفاق منهم  ق ص 

  .مجيعًا, خشية أن تكون قيمة الذبيحة أخذت من الوارثني بسيف احليا 

وتوزيع املال عن طيب نفس بعد أخذ كلِّ وارث حصته من الرتكة 

ِ  هبا املتوىف, وإال فالذبح .أوىل من الذبح  هو الواجب.  هذا إذا مل يو

أما بالنسبة لتوزيع احللوى بعد وفاة امليت, فإهنا تكره عند  خامسًا:

  .الفقها , ألن الضيافة شعت يف األفراح, ومل ترشع يف األتراح

وأخريًا: اتباع السنة أوىل من االبتداع, وخاصة عندما يكون األمر 

  هذا, واهلل تعاىل أعلم. .عادة مت بعة ال أصل هلا يف الرشع

 هل النوبة حرام؟ وملا ا؟: 35السؤال

احلكم عىل اليش  فرع عن تصوره, والنوبة التي يفعلها  إن  اجلواب: 

اليوم بعض الناس ننظر يف أفعاهلا, فإذا كانت مقصورة عىل الضب 

بالدفوف ومديح النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم مع 

ليه وعىل آله وصحبه وسلم فهي االحرتام والتعظيم ملقام النبي صىل اهلل ع

  .من األمور املباحة وال حرج فيها إن شا  اهلل تعاىل

أما إذا رافقها يش  من املنكرات من التصفري والتصفيق وكشف 

عىل االحرتام  العورات, واختالط الرجال بالنسا  والفوىض التي ال تدل  
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فال جتوز  والتعظيم ملقام النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .لوجود هذه املخالفات

هوول جيووول تقووددم هلووة احلالقووة الوويت تسووت دم حللوو   : 36السووؤال

اللحيووة بشووكل نهووائي كهددووة؟ هوول أشوواةك حووال  اللحيووة   

 اإلرم يف هذه احلالة؟

ذهب مجهور الفقها  من احلنفية واملالكية واحلنابلة, وهو اجلواب: 

 أن حلق اللحية حرام, ألن فيه خمالفة ألمر سيدنا قول عند الشافعية إىل

وا جز  »رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم الذي يقول فيه: 

  .رواه البخاري ومسلم «حى خالفوا املجوسوارب وأرخوا اللِّ الش  

فمن حلق حليته بنفسه فهو آثم, ومن حلق حلية غريه فهو آثم, ومن 

م آلة احلالقة من   .أجل حلق اللحية فهو آثم ألنه معني عىل املعصية قد 

  :وبناء عىل ذلك

مها هدية لصاحبك خاصة فقط  فإذا كانت آلة احلالقة التي تقدِّ

بحلق اللحية فال جيوز تقديمها, ألنك معني له عىل املعصية, أما إذا كانت 

ت ستخدم حللق اللحية ولغريها, فال حرج يف ذلك, إال إذا غلب عىل ظنك 

مها هدية لصاحبك, ب أهنا لن ت ستعمل إال حللق اللحية فال جيوز أن تقدِّ

مت له هدية ينتفع منها لدينه ودنياه لكان  أخرى بدالً منها, وأنا أرى لو قد 

ح فيه عبادته وأخالقه ومعاملتهكام أوىل من ذلك,  مت له كتابًا يصحِّ  لو قد 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .لكان أفضل
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حنن راوعة من عوالب الطوك, أحيانوًا نضوطر إىل     : 37السؤال

 ,مخذ بعض أ زاء امليت من عظام وغريها من أ ول الوتعلُّ  أ

 تهل هذا  ائز شرعًا؟

ر اإلنسان أن اجلسد الذي يؤخذ منه عظام أو أي لو تصو  اجلواب: 

کک﴿قال اهلل تعاىل:  جز  من أجزائه هو جسده, فهل يرضيه هذا؟

يح جسد اإلنسان وأخذ بعض األعضا  وترش .[11]اإلسا : ﴾گک

 منه للدراسة ليس من التكريم البن آدم. 

ر الوسيلة, فاهلل تعاىل شع للعباد دفن امليت يف القرب, والغاية ال تربِّ 

 .[55]طه: ﴾ڌڌڍڍڇڇڇڇ﴿قال تعاىل: 

مه اهلل تعاىل كيف يدفن . وعل  [12]عبس: ﴾ۀۀڻ﴿وقال تعاىل: 

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائ﴿اىل: امليت, كام قال تع

 . [42]املائدة: ﴾ۈئۈئۆئ

وإن ترشيح جسد اإلنسان بعد موته وأخذ بعض األعضا  منه نوع 

ثلة, وقد هنى النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن من أنواع امل  

كام يف احلديث الرشيف عن املغرية بن شعبة ريض اهلل عنه قال: )هنى  ,املثلة

  .رواه أمحد هلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن امل ثحلرة (رسول اهلل صىل ا

بعد موته فيه إيذا  له وانتهاك حلرمته,  نن ترشيح جسد اإلنساأكام 

م حيًا وميتًا, وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله  ألن اإلنسان مكر 



 

 كتاب احلظر واإلباحة

 

412 

رواه اإلمام  «اً مثل كرسه حي   إن كرس عظم املؤمن ميتاً »وصحبه وسلم: 

  .ن عائشة ريض اهلل عنهاأمحد ع

  :وبناء عىل ذلك

فال جيوز ترشيح جثة إنسان مسلم أو غري مسلم إن كان معصوم 

الدم من أجل التعليم, وإن كان وال بد فلتكن جثة إنسان كافر غري 

  .و املرتد  أ معصوم الدم وهو اإلنسان احلريب  

ة جدًا والضورة القصوى لترشيح جث ة من ويف حال احلاجة املاس 

ترشيح جثة املسلم  يفأجل التعليم, ومل يوجد ميت حريب  أو مرتد  فال حرج 

 يف احلدود الضيقة جدًا, عىل قدر احلاجة دون زيادة, بالرشوط التالية: 

  .ـ أن تقتص يف الترشيح عىل قدر الضورة كيال يعبث بجثث املوتى2

إال إذا  ,تـ جثث النسا  ال جيوز أن يتوىل ترشيها غري الطبيبا1

  .مل يوجدن

  .ـ أن ال ينظر إىل جثث النسا  وال تلمس إال مواضع احلاجة فقط4

حة بعد االنتها , وال جيوز أن ـ أن تدفن مجيع أجزا  اجلثة املرش  3

  .هتمل وتلقى يف القاممة

 .وهذا ما صدر عن قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

: أنوووا شووواب أكووورمن اهلل عوووز و ووول باوسوووتقامة, وأنوووا 31سووؤال ال
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تقليووود  أسووو  والووودتي حتوووكُّ أعوووي  يف أسووور  مرتتوووة, وبكووولِّ

الغووربيني, و لووك باقتنوواء الكلووك يف البيووت, تاووا هووو حكووم     

 صالتي يف البيت مع و ود الكلك؟

نا وفخرنا هبذا الدين الذي ز  أسأل اهلل عز وجل أن جيعل ع  اجلواب: 

مهرفع شأن اإل وأن ال ننساق خلف املنحرفني غري امللتزمني  ,نسان وكر 

بدين اهلل عز وجل, بحيث ال جيد أحدهم أنيسًا له يف أيام كهولته 

 . ذها أوالً  .وشيخوخته إال الكلب, وخاصة النسا  منهم

ال تدخل املالئكة »يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: ثانياً: 

وهلذا  .رواه البخاري عن ابن عباس ريض اهلل عنهام« فيه كلب وال صورة بيتاً 

 ح الفقها  بكراهة الصالة يف مكان فيه كلب أو صورة لذي روح. رص  

  :وبناء عىل ذلك

في غرفة ثانية غري ففأنا أنصحك أن جتعل صالتك يف املسجد, وإال 

ك بأسلوب لطيف تصح لوالدم الن الغرفة التي يوجد فيها الكلب, وقدِّ 

ذا ليس من شعار املسلمني وليس من عاداهتم املحمودة, إنام هي بأن ه

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .عادات أناس ما عرفوا أنيسًا هلم إال الكلب الويف

هوووول جيووووول اوحتفووووال بعيوووود املوووويالد بووووني األهوووول أو  : 39السووووؤال

صوووودقاء دون أن داووووحب  منكوووور مووووا, وإاووووا      الزو ووووة أو األ

وغريهوا؟ وهول هنواك حوود     دقتاور علوى األناشويد واحللوووى   

 دضبط اوحتفال مع الدليل؟
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جا تنا من أهل الكتاب,  االحتفال بعيد امليالد عادة إن  اجلواب: 

هون بغريهم, فإذا كان االحتفال بعيد والكثري من املسلمني أخذوا يتشب  

  .ه بأهل الكتاب فهذا ال جيوزامليالد فيه تشب  

ي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه أما إذا كان عيد امليالد مولدًا للنب

وسلم وشكرًا هلل عز وجل عىل نعمة املولد, وخاصة إذا كان ينشأ عىل 

الكتاب والسنة وصفات الكامل, ومل يكن هناك اختالط الرجال مع 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .النسا  األجنبيات فال حرج فيه إن شا  اهلل تعاىل

نقوول بعووض الركوواب إىل  سووائ  سووياة  أ وور  عامووة د  : 21السووؤال

مكوووان دهخوووذون معهوووم الددكوووة للااووواةعة, وأحيانوووًا دهخوووذ  

أناسووًا إىل مطووواعم تيهووا مخووووة وةاقاوووا , تاووا حكوووم هوووذا    

 علي  ةحبًا كبريًا؟ العال علاًا أن  ددةُّ

ۆئۇئوئوئەئ﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل: اجلواب: 

فمن  .[1]املائدة: ﴾یییىئىئېئېئۈئۈئۆئ

صية فهو شيك معه يف اإلثم, وإن مصارعة الديوك أعان عاصيًا عىل مع

وز شعًا, ألن احليوانات يف هذه احلالة تؤذي جتمع بعضهم البعض ال 

ش بينها هو اآلثم, وكذلك نقل أناس بالسيارة إىل  بعضها البعض, واملحرِّ

 املطاعم التي فيها املنكرات من شب مخر وراقصات ال جيوز. 

  :وبناء عىل ذلك

سائق السيارة نقل الزبائن الذين يأخذون معهم الديكة  فيحرم عىل
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إذا كان يعلم أهنا أ خذت من أجل املصارعة, وكذلك يرم عليه نقل 

هذا, واهلل  .الزبائن إىل مطاعم فيها اخلمور والراقصات والعياذ باهلل تعاىل

 تعاىل أعلم. 

: سووائ  سووياة  عامووة, خوورج معوو  شوو ض ومعوو  بعووض   21السووؤال

د نزول  من السياة  نسي املتاع تيها, تانتبو  إليو    املتاع, وبع

السوووائ  تو وووده مخووورًا, تهووول جيوووك عليووو  أن دبحوووث عووون        

 صاحب  حتى درده إلي ؟

اخلمر ليس ماالً حمرتمًا عند املسلمني, وقد اتفق الفقها  اجلواب: 

ها,  عىل أن   تحل ف  اخلمر إذا كانت ملسلم فأتلفها مسلم فال يضمن ثمنرها م 

يضمن ثمنها إذا أتلفها لغري مسلم هذا عند الشافعية واحلنابلة, وكذلك ال 

  .مها كسائر النجاساتالنتفا  تقو  

  :وبناء عىل ذلك

فيجب عىل سائق السيارة أن يريق هذا اخلمر يف املجاري, وال جيوز له 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .أن يبحث عن الراكب صاحب اخلمر لريجعه إليه

وضووع املاووح  الشوورد  صووغري احلجووم يف  مووا حكووم: 22السووؤال

 السياة  بقاد حفظ السياة ؟  

يف وضع نسخة من القرآن العظيم يف السيارة  يفال حرج اجلواب: 

بقصد حفظ اهلل تعاىل للسيارة ومن فيها, , مكان منها يشعر باحرتامه
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رًا من هذا أن تكون لنا صلة بكتاب اهلل عز وجل تالوة وتدب   األهم   ولكن  

اًل, ألن القرآن العظيم أنزله اهلل تعاىل منهاجًا ودستورًا لألمة, وإىل وعم

م حرامه  .جانب ذلك هو بركة وشفا  وحفظ وعناية ملن أحل  حالله وحر 

 اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا ال علينا. آمني. هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

 ؟هل جيول قكني الناراني من القرهن الكردم: 23السؤال

]الواقعة: ﴾ڀڀڀپ﴿يقول تبارك وتعاىل: اجلواب: 

القرآن إال  ال يمس  »ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  .[19

 رواه الطرباين عن عبد اهلل بن عمر.  «طاهر

وقال الفقها : يمنع الكافر من مسِّ املصحف كام يمنع منه املسلم 

سواً  اغتسل أو مل  :نه مطلقًا, أياجل نب, بل الكافر أوىل باملنع, ويمنع م

ه   .يغتسل, ويف الفتاوى اهلندية: أن أبا حنيفة قال: إن اغتسل جاز أن يمس 

  :وبناء عىل ذلك

  .فال جيوز متكني الرجل النصاين من القرآن العظيم إال بعد إسالمه

 وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي

 :عىل اجلواب ما يل حفظه اهلل تعاىل

هذا, واهلل  .[ي من ذلك إسالمهج  ن من ذلك إذا ر  ك  مَ أرى أن ي  ]

 تعاىل أعلم. 

: لقد قرأ  تتوى بهن  و جيول قكني الر ول الكواتر مون    22السؤال
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محوول القووورهن وو ملسوو , وأنوووا لووي صووودد  ناووراني أدعووووه إىل     

اإلسالم, تطلك من نس ة من القرهن الكوردم ليتعورَّ  علوى    

صدق القرهن الكوردم بهنو  مون عنود اهلل عوز و ول, تهول جيوول         

 تقددم نس ة من القرهن الكردم ل  بهذا القاد؟

عند مجهور الفقها  ال جيوز متكني الرجل الكافر من نسخة اجلواب: 

ه, ألن النبي  صىل اهلل عليه  من نسخ القرآن الكريم, ويمنع من محله ومسِّ

افر بالقرآن الكريم إىل أرض العدو, وعىل آله وصحبه وسلم هنى أن ي س

كام جا  يف صحيح البخاري عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنه قال: )هنى 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أن يسافر بالقرآن إىل 

  .(أرض العدوِّ 

وألن السيدة فاطمة بنت اخلطاب منعت أخاها عمر ريض اهلل عنهام 

لتي كتب فيها سورة طه, وعلم بذلك النبي صىل اهلل من مسِّ الصحيفة ا

ها عىل ذلك   .عليه وعىل آله وصحبه وسلم وأقر 

القرآن إال  ال يمس  »ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

  .امرواه الطرباين عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنه «طاهر

  :وبناء عىل ذلك

 لفقد شط الطهارة وهوفالكافر ال يطهر بوضو  وال غسل 

, لذلك ال جيوز تقديم نسخة القرآن له إال بعد إسالمه, وإذا أراد اإلسالم

ف عليه عن طريق السامع, وهذا  ف عىل القرآن الكريم فإنه يتعر  ما أن يتعر 
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ىېې﴿جيب عىل الداعي لإلسالم أن يقوم به, وذلك لقوله تعاىل: 

 فالباحث .[6]التوبة: ﴾وئوئەئەئائائى

عن احلقيقة يكفيه السامع إن كان صادقًا يف الطلب, وجيب عىل املسلم أن 

ي عظِّم القرآن الكريم, ومن التعظيم عدم متكني الكافر منه, ويكفيه 

 السامع. هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

( God: لبوواس داخلووي نسووائي كتبووت عليوو  كلاووة: )   25السووؤال

 اليت تعن: إل , تاا حكم بيع هذا اللباس؟

: ما دامت هذه الكلمة الالتينية تعني كلمة: )إله(, وقد واباجل

كتبت عىل لباس داخل نسائي, فإنه يرم بيع وشا  ولبس هذا اللباس, 

يت وأ زيلت كلِّ    .اً ي  إال إذا حم 

ألن كلمة )إله( عند املسلمني ال تطلق إال عىل اهلل تعاىل, وعقيدة 

اإلسالم ـ الذين ط مست  املسلمني أنه ال إله إال اهلل, ولكن أعدا 

بصائرهم بعد أن ط مست فطرهتم وم سخت إنسانيتهم وكفروا برهبم 

دوه ومل يعظِّموه, وعبدوا  وخالقهم, وجعلوا له شيكًا وولدًا, ومل يوحِّ

الدينار والدرهم, وعبدوا شهواهتم ـ أرادوا أن يسيئوا للمسلمني يف 

مة عىل هذه األلبسة, أقدس يش  عندهم, وهو عقيدهتم, فكتبوا هذه الكل

  .وهذا من إمعاهنم يف الكفر وعبادة الشهوات ـ لعنة اهلل عليهم ـ

وال يقبل التربير منهم بأن كلمة )إله( عندهم تطلق عىل أمور عدة, 
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كذب وافرتا   هاكل   اهلل, من دونألهنم عىل يقني بأن آهلتهم التي يعبدوهنا 

  .مني بكتابتها عىل هذا اللباسوال حقيقة هلا, ولكن أرادوا اإلسا ة للمسل

  :وبناء عىل ذلك

فال جيوز بيع وشا  وتداول هذه األلبسة إال بعد إزالة تلك الكلمة 

  .ًا, وإال فيجب إتالف هذه املالبسي  كلِّ 

وجيب عىل املسلم أن يكون عاقاًل ويقظًا ملخططات هؤال  الذين 

عنوا عىل لسان داود وعيسى ابن مريم, وأن  املسلم بسيطًا يكون ال ل 

هذا,  .ساذجًا, ويقول: نحن نحسن الظن هبؤال , قاتلهم اهلل أنى يؤفكون

 واهلل تعاىل أعلم. 

: ما هو احلكم الشورعي يف اوشورتاك مبسوابقا  علوى     26السؤال

 أ هز  اإلعالم املساوعة أو املرئية لريبإ مثاًل سياة ؟

ىىېېېۉيقول اهلل تعاىل: ﴿اجلواب: 

وامليرس  .[129]البقرة: ﴾ۇئۇئوئوئەئەئائائ

 نترشتاقد سم جلميع أنواع القامر, وصور املقامرة كثرية يف املجتمع, وا

وخاصة عىل أجهزة اإلعالم, وعىل أجهزة  ,صور املقامرة يف هذا العص

اهلاتف النقال, بحيث يكفي املقامر أن يتصل باهلاتف أو يرسل رسالة, 

أكثر من قيمتها العادية, ويصبح  وتكون قيمة هذه املكاملة أو الرسالة

 بذلك املشرتك مقامرًا كأنه اشرتى بطاقة يانصيب. 



 

 كتاب احلظر واإلباحة

 

419 

  :وبناء عىل ذلك

إن كانت عىل أجهزة ـ صورها  فإن االشرتاك يف هذه املسابقات بكلِّ 

وز شعًا, وما جيال ـ اإلعالم املسموعة أو املرئية, أو عن طريق اهلاتف 

ذا ربح شيئًا من خالل هذه إقامرة, فإال صورة من صور املهذه املسابقات 

ص منه بصفه إىل , وجيب عليه أن يتخل  هاملسابقات فهذا الربح ال يطيب ل

هذا,  .الفقرا , مع التوبة واالستغفار والعزم عىل أن ال يعود إىل مثل ذلك

 واهلل تعاىل أعلم. 

: إنسان دخل السجن ظلاًا وعدوانًا وأضرب عون الطعوام   27السؤال

 ول  السجن ظلاًا, تهل جيول شرعًا تعل هذا؟بسبك دخ

جيب علينا أن نعلم بأن اهلل تبارك وتعاىل خلقنا يف هذه الدنيا اجلواب: 

اختبارًا وامتحانًا, قال  :أي ,لالختبار واالبتال , وجعل بعضنا لبعضنا فتنة

  .[11]الفرقان: ﴾ۆئۆئۇئۇئوئتعاىل: ﴿

وال ذلك ملا قال تعاىل يف ن هناك من يظلم اآلخرين ولأم بلنا يعوكل  

لم عىل نفيس وجعلته بينكم مت الظ  يا عبادي إين حر  »احلديث القديس: 

ماً    .رواه مسلم عن أيب ذر ريض اهلل عنه «فال تظاملوا حمر 

لرمر خرية اخللق وهم األنبيا  واملرسلون وهناك من  ,فهناك من ظر

يه السالم, أدخل السجن بعضر الصفوة من البرش مثل سيدنا يوسف عل

 نا إن ظ ل م, وخاصة يف هذا العص؟ يستغرب أحد   مر فل  

نا عز وجل أمرنا ولكن هل إن ظ لمنا نخرج عن دائرة الرشيعة؟ رب  
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ۆئۆئۇئۇئوئ﴿بالصرب يف مثل هذه األحوال, قال تعاىل: 

حئجئی یییىئىئىئېئېئېئۈئ

. فاهلل تعاىل مع [211-211]النحل: ﴾حبجبيئىئمئ

ه اهلل تعاىل ولو بعد حني, لذلك ال جيوز للمظلوم وملن ن  املظلوم ولينص

ة يف ترك الطعام, كر ل  هح بنفسه إىل الت   ير ق  لح دخل السجن ظلاًم وعدوانًا أن ي  

 . [295]البقرة: ﴾ہہہۀۀ﴿وذلك لقوله تعاىل: 

األكل قد يكون فرضًا عىل املسلم, يثاب  الفقها  عىل أن   وقد نص  

وذلك إذا كان للغذا  بقدر ما يدفع عن  ,ىل تركهعىل فعله ويعاقب ع

  .نفسه اهلالك

  :وبناء عىل ذلك

ولكنه  فيحرم عىل من دخل السجن مظلومًا, أو دخل السجن بحق  

ظ لم من قبل السجانني أن يمتنع عن الطعام حتى يصل إىل درجة اهلالك, 

  .ألن اإلنسان مأمور بإحيا  نفسه وعدم إلقائها إىل التهلكة

لتجا  إىل اهلل ليه بالصرب إن كان مظلومًا وليكثر من الدعا  واالوع

 .بها كيف يشا تعاىل, فإن قلوب العباد بني إصبعني من أصابع الرمحن يقلِّ 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

: لقوود حاوولت علووى شووهادتي الدةاسووية بطردوو  الغوو  21السووؤال

 يف اومتحان, تهل جيوول لوي أن أعاول يف وظيفوة )موا( بنواء      

 على هذه الشهاد ؟
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كان من الواجب عليك أن تسأل عن حكم الغش قبل اجلواب: 

الوقوع فيه, يقول ابن عطا  اهلل السكندري رمحه اهلل تعاىل: من عالمات 

  .إىل اهلل يف البدايات جح يف النهايات الرجوع  الن 

كبرية من الكبائر وهو حرام, وذلك لقوله صىل اهلل عليه  والغش  

رواه مسلم عن أيب هريرة  «نا فليس منامن غش  »وصحبه وسلم: وعىل آله 

  .ريض اهلل عنه

  :وبناء عىل ذلك

فنيل الشهادة بطريق الغش حرام, والعمل الوظيفي بنا  عىل هذه  

  .دًا وكافياً إتقانًا جيِّ  الوظيفي   الشهادة ال جيوز إذا مل تكن متقنًا العملر 

جيدًا وكافيًا, وال يدث من عملك  متقنًا العمل إتقاناً  أما إذا كنتر 

فكسبك حالل من هذا العمل إن شا  اهلل تعاىل, ولكن  ,هذا رضر ألحد

  .جيب عليك التوبة واالستغفار والندم عىل معصية الغش

ها مر ما فسدت أكثر األعامل والوظائف إال عندما تسل  أنه واحلقيقة 

  .ها, إنا هلل وإنا إليه راجعونمن ال يستحق  

 أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي وقد

 :عىل اجلواب ما يل حفظه اهلل تعاىل

ال  نْ ل فيها مَ قبَ أرى عدم جواز أخه الرات  إذا كانت الوظيفة ال ي  ]

ْ  ،حيمل ذه  الشهادة  .[ن العملس  ولو كان ممن حي 

 . ىل أعلمهذا, واهلل تعاأقول: وقول أستاذنا هو األحوط يف دين الرجل. 
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ة ووول دعاووول سوووائقًا يف إحووودى الشوووركا , ودسووواتر    : 29السوووؤال

 مون  وللاحاتظا , تهل جيول ل  أن دوتر من ماورو  السوفر وو   

 و ودهخذه لنفس ؟والوقود وغريه 

فره إال بعد اإلذن : ال جيوز له أن يأخذ الذي وف ره يف ساجلواب

 عمله ويف الرشكة بأخذ الزائد, وبرشط أن ال يقص يف الكالصيح من م

له حتى يوفِّر شيئًا من املصوف له  هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .تنق 

: صاحك مد نوة كوبري , أصويك الود اج عنوده مبور        51السؤال

تاووا  أكثوووره, تهووول جيوووول بيووع الووود اج امليوووت جلعلووو  علفوووًا   

 صاحلًا للد اج؟ أو هو حيول  على عل  صاحل للد اج؟

ڑ﴿امليتة, وذلك لقوله تعاىل:  أمجع الفقها  عىل حرمة بيعاجلواب: 

ڳڳڳگگگگککککڑ

. [214]البقرة: ﴾ہۀۀڻڻڻںںڱڱڱڱ

 فال جيوز االنتفاع ببيعها. 

أما بالنسبة جلعل امليتة علفًا ي طعم للدواب والبهائم فقد اختلف 

  :الفقها  يف ذلك

جواز ذهب احلنفية والشافعية ويف رواية عن اإلمام أمحد إىل عدم ف

م اهلل  إطعام امليتة للحيوان, ألن ذلك نوع من أنواع االنتفاع هبا, وقد حر 

دًا به حكم احلظر, فال جيوز  تعاىل امليتة حترياًم مطلقًا, معل قًا بعينها, مؤكِّ



 

 كتاب احلظر واإلباحة

 

494 

رص  يشٌ  منها بدليل جيب التسليم به   .االنتفاع بيش  منها إال أن خي 

طعام امليتة للحيوان الذي ال وذهب املالكية واحلنابلة إىل جواز إ

  .يؤكل حلمه

راد  وأما مأكولة اللحم فيجوز عندهم إطعامها امليتة إذا كان ال ي 

ذبحها أو حلبها قريبًا, ألنه جيوز تركها يف املرعى عىل اختيارها, ومعلوم 

أهنا ترعى النجاسة, ويرم عندهم علفها النجاسة إذا كانت ت ؤكل قريبًا أو 

لب قريباً    .حت 

  :وبناء عىل ذلك

 ال جيوز بيع الدجاج امليت لتحويله إىل علف باالتفاق بني الفقها . أوالً: 

عند احلنفية والشافعية ال جيوز إطعام امليتة للحيوان قصدًا, ثانيًا: 

وعند غريهم جيوز جعله  .ولكن لو أكله بنفسه ال يأثم صاحب املدجنة

بعد ثالثة أيام حتى يذهب أثر علفًا للدجاج عىل أن ال ي ذبح الدجاج إال 

ألن جعل امليتة علفًا للدجاج  ؛امليتة. واألخذ بقول احلنفية والشافعية أوىل

 هو نوع من أنواع االنتفاع بامليتة. هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

 : هل جيول بيع وشراء الكالب إ ا كانت للحراسة؟51السؤال

 .: اختلف الفقها  يف حكم بيع وشا  الكلباجلواب

ه ئذهب السادة الشافعية واحلنابلة إىل عدم جواز بيع الكلب وشاف

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن ثمن  مطلقًا, وذلك لنهي النبيِّ 
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  .الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

وذهب احلنفية وبعض املالكية إىل جواز بيع وشا  الكلب مطلقًا 

  .ألنه مال منتفع به حقيقة

  :ذلك وبناء عىل

فاملسألة خالفية بني الفقها  واألوىل للمسلم أن ال يبيع وال يشرتي 

الكالب ولو كانت للحراسة إذا كان باإلمكان تأمينها عن غري طريق 

الرشا , وإذا كان مضطرًا لكلب احلراسة ومل جيده إال عن طريق الرشا  

 علم. أهذا, واهلل تعاىل  .فال حرج يف ذلك إن شا  اهلل تعاىل

 ما حكم بيع القطط؟: 52لسؤالا

إن بيع القطط األهلية جائز شعًا عند مجهور الفقها  من اجلواب: 

احلنفية والشافعية واملالكية واحلنابلة, ألهنا طاهرة, ومنتفع هبا, ووجد 

فيها مجيع شوط البيع, فجاز بيعها كاحلامر والبغل, وألن كل مملوك أبيح 

  .ستثناه الرشع مثل الكلباالنتفاع به جيوز بيعه, إال ما ا

  :وبناء عىل ذلك

فال حرج من بيع القطط ألهنا طاهرة وليست نجسة, وذلك لقوله 

إهنا ليست بنجس إهنا من »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 .رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه «افاتو  افني عليكم والط  و  الط  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 
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: مرهم دست دم إللالة الشعر, دسوت لض مون الناول    53سؤالال

قتوووول الناوووول وسووووحق  مووووع بيوضوووو     وبيوضوووو , حيووووث دووووتمُّ 

 واست راج هذا املرهم, تاا حكم هذا الفعل؟

اس ورد يف مسند اإلمام أمحد وسنن أيب داود عن ابن عب  اجلواب: 

 ريض اهلل عنهام قال: )هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه

ر ه  دح : النملة, والنحلة, واهل  وسلم عن قتل أربع من الدوابِّ    .د(د, والص 

فاألصل يف النمل أنه ال جيوز قتله, إال  إذا ثبت إيذاؤه, ومل يمكن 

  .التخل ص من إيذائه إال بالقتل, فيجوز قتله

م ذبحه ال جيوز استعامله, ألن اهلل  رِّ م أكله, أو ح  رِّ م قتله أو ح  رِّ وما ح 

م عليهم, جا  يف صحيح البخاري عن  تعاىل ما جعل دوا  عباده فيام حر 

ابن مسعود ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله 

م عليكم»وصحبه وسلم:  رِّ   .«إن اهلل مل جيعل شفا كم فيام ح 

وجيوز التداوي باملحرم إذا تعني  عن طريق طبيب مسلم حاذق, جا  

زه يف النهاية  املختار: وكذا كل  يف الدر  تداٍو ال جيوز إال بطاهر, وجو 

  .بمحرم إذا أخربه طبيب مسلم أن فيه شفا , ومل جيد مباحًا يقوم مقامه

  :وبناء عىل ذلك

ال جيوز قتل النمل لورود احلديث الرشيف يف النهي عن قتله,  أوالً:

  .إال إذا كان مؤذيًا ال يمكن كف  أذاه إال بالقتل

ال جيوز استخدام املرهم املستخلص من النمل وبيوضه, إال  ثانيًا:
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, ومل يوجد مباٌح غريه, وبكون إزالة الشعر ممكنة بوسائل مباحة  إذا تعني 

من النمل وبيوضه إلزالة  رججيوز استخدام هذا املرهم املستخأخرى فال 

 اىل أعلم. هذا, واهلل تع .ألن قتل النمل حرام من أجل هذا الغرض ؛الشعر

أعاووول مهندسوووًا يف روووال املقووواوو , وحيووودث أرنووواء : 52السوووؤال

العاووول بعوووض امل الفوووا , مثووول التحادووول علوووى املالوووك, أو   

تركيك مواد غري املتف  عليها, وهذا الفعل دكون من قبول  

اإلداة , ولكوون التنفيووذ دكووون موون قبلووي باعتبوواةي مهنوودس    

؟ وهووول املوقوووع, تهووول عالوووي يف هوووذا اجملوووال خموووال  شووورعاً 

 ترك العال؟ جيك عليَّ

ذ لذلك اجلواب:  إذا كان التحايل عىل املالك بعلمك, وأنت املنفِّ

التحايل فأنت شيك يف اإلثم, وعليك بالتوبة الصادقة, ومن متام التوبة 

إعادة احلقوق ألصحاهبا, وكشف األمور عىل حقيقتها أمام املالك إذا 

وال يكفي ترك العمل, بل جيب أرصت اإلدارة عىل التحايل عىل املالك, 

ت خيانة اإلدارة له, وأما إذا مل تقع اخليانة من قبل عليك إخبار املالك إذا مت  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ون عليها فيجب عليك الرتكاإلدارة وهم مص  

 

** ** ** 
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 املتقني؟ : ما هو تعرد  التقوى؟ وكي  دال العبد إىل مرتبة1السؤال

التقوى هي أن جتعل بينك وبني اليش  الذي ختافه وقاية, : اجلواب

ف العلام  التقوى يف الرشع بأهنا: امتثال أوامر اهلل تعاىل واجتناب  وعر 

  .كلِّ منهي  عنه كلِّ مأموٍر به, وترك   نواهيه, بفعل  

ت ألن املراد بالتقوى وقاية العبد نفسه من النار, وذلك بفعل الطاعا

  .وترك املعايص واملنكرات, يف كل ما يتعل ق بأقوالك وأفعالك وأحوالك

م عليك, واتق اهلل يف لسانك  فاتق اهلل يف بصك فال تنظر إىل ما حر 

م  م عليك, واتق اهلل يف سمعك فال تسمع ما حر  فال تتكلم يف ما حر 

  .ز وجلعليك, واتق اهلل يف جوارحك كلِّها فال تفعل هبا معصيًة هلل ع

م عليك, وال تأكل  واتق اهلل يف مالك فال تصف منه شيئًا فيام حر 

  .أموال الناس بالباطل, فهذا من التقوى

ويصل العبد إىل مرتبة املتقني من خالل العلم أوالً, ثم من خالل 

جماهدته لنفسه حيث يلزمها فعل الطاعات وترك املعايص, ثم يصاحب 

ين, قال تعاىل: املت قني, ألن صحبة املتقني  بلسم نافع بإذن اهلل تعاىل للمقصِّ

  .[229]التوبة: ﴾ڃڃڃڃڄڄڄڄ﴿

سأل رجل أبا هريرة ريض اهلل عنه: ما التقوى؟ قال: هل أخذت 

طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم, قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت  الشوك 

  .عدت  عنه أو جاوزته أو قصت عنه, قال: ذاك التقوى
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 آمني. هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ل اهلل تعاىل أن جيعلنا مجيعًا من املتقنيأسأ

 كيو   ,[13سوبه:  ] ﴾ېئۈئۈئۆئ﴿تعواىل:  اهلل : قوال  2السؤال

 دكون العبد شاكرًا هلل عز و ل؟

 الشكر شكران:  :اجلواب

  .شكر باللسان, وهو الثنا  عىل املنعم األول:

العبد ربه تبارك وتعاىل  شكر بجميع اجلوارح بحيث ال يعيص الثاين:

ر أثر نعمة اهلل عليه حيث يثني عىل اهلل  بالنعمة التي ساقها اهلل إليه, بل ي ظه 

تعاىل بلسانه, ويشهد بأن النعمة من اهلل تعاىل بقلبه, وينقاد يف مجيع 

  .جوارحه الظاهرة والباطنة ألوامر املنعم تبارك وتعاىل

ق بالشكر هلل حتى يكون من القليل  , تعاىلوإذا أراد العبد أن يتحق 

 ,[24]سبأ: ﴾ېئۈئۈئۆئ﴿الذين ذكرهم اهلل تعاىل بقوله: 

 فعليه باألمور التالية: 

  .ـ خضوع الشاكر هلل عز وجل2

  .الشاكر ربه تعاىل عىل ما أسبغ عليه من نعم ـ أن يب  1

ـ أن يعرتف بأن النعمة من اهلل تعاىل فضاًل منه وكرمًا, وأنه ال 4

  .هذه النعمة يستحق  

ڻڻڻ﴿ـ أن يثني عىل اهلل تعاىل, ويتذكر قوله تعاىل: 3

حى: ﴾ڻ   .[22]الض 
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  .ـ أال يستعمل النعمة يف معصية اهلل عز وجل5

وينبغي عىل العبد أن يلح  عىل اهلل تعاىل يف الدعا  يف أن جيعله من 

 به وسلمصىل اهلل عليه وعىل آله وصح الشاكرين, وهذا ما عل مه النبي  

 رسول أنجا  يف سنن أيب داود عن معاذ بن جبل ريض اهلل عنه  .ألصحابه

 إين واهلل معاذ يا: »وقال بيده أخذصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  اهلل

 كلِّ  دبر يف عن  تدر  ال معاذ يا أوصيك: »فقال «كألحب   إين واهلل ,كألحب  

 «. عبادتك وحسن وشكرك ذكرك عىل يأعنِّ  اللهم: تقول صالة

أسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا من الشاكرين عند الرخا , ومن الصابرين 

 آمني. هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .عند البال , ومن الراضني بمرِّ القضا 

 شك  َّما هو الفرق بني احلسود واإلصوابة بوالعني؟ وإ ا    : 3السؤال

الش ض بهن ش اوًا موا أصواب  بوالعني تاوا هوي الطردقوة        

 العني؟ وما هي الوقادة من اإلصابة بها؟ تل لة إللا

إن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول: اجلواب: 

م ت  لح س  غح وإذا است   ,, ولو كان يش  سابق القدر سبقته العنيالعني حق  

 إن  رواه مسلم, ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  «فاغسلوا

رواه ابن عدي  «درر الق   دخل اجلملر , وت  القربر  لر ل الرجخ  دح العني لت  

  .والقضاعي يف مسند الشهاب وهو ضعيف

ره تبارك وتعاىل ال يسبقه يش , فام فلله احلمد والفضل واملن ة بأن قدر 
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ر اهلل عز وجل, فام شا  اهلل كان وما مل يشأ مل من يش  إال وهو خادم لقدر 

, وله [221األنعام: ]﴾چچچچڃ﴿يكن, وصدق اهلل القائل: 

, [19]التكوير: ﴾ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ﴿احلمد حيث يقول: 

﴾ڎڎڌڌڍڍڇڇڇ﴿وعظمت من ته حيث يقول: 

 . ذها أوالً  .[211]البقرة: 

احلاسد العائن فعليه  إذا أراد اإلنسان أن يدفع عن نفسه ش   :ثانياً 

 باألمور التالية: 

لعائن, وأن يقول: أعوذ بكلامت اهلل احلاسد ا ذ باهلل من شِّ ـ التعو  2

ة, وذلك ملا جا  يف صحيح ة, ومن كلِّ عني الم  ة, من كلِّ شيطان وهام  التام  

البخاري عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: كان رسول اهلل صىل اهلل عليه 

أعيذكام بكلمة اهلل ذ احلسن واحلسني فيقول: وعىل آله وصحبه وسلم يعوِّ 

ة, ثم يقول: هكذا كان أيب ة ومن كل عني الم  كل شيطان وهام   ة منالتام  

  .«ذ إسامعيل وإسحاق عليهام السالمإبراهيم عليه السالم يعوِّ 

لرق: ﴾...ٹٹٿٿ﴿ذتني: ثم يقرأ املعوِّ  ڇ﴿, [2]الفر

, ملا روى ابن ماجه عن أيب سعيد [2]الناس: ﴾...ڍڍڇ

هلل صىل اهلل عليه وعىل آله اخلدري ريض اهلل عنه قال: )كان رسول ا

ذتان فلام نزلت املعوِّ  ,ذ من عني اجلان ثم أعني اإلنسوصحبه وسلم يتعو  

 أخذمها وترك ما سوى ذلك(. 
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ـ التوبة هلل عز وجل من مجيع الذنوب الظاهرة والباطنة, ألن 1

الذنوب هي التي تسلِّط العدو  عىل اإلنسان املؤمن, قال تبارك وتعاىل: 

, [41]الشورى: ﴾ىئمئحئجئییی﴿

والتوبة الصادقة تكون باإلقالع عن الذنب, والندم عىل ما حصل, واجلزم 

  .عىل عدم العودة إليه, وإعادة احلقوق ألصحاهبا

وجل حمفوظ بإذن اهلل  وجل, ألن املت قي هلل عز   قوى هلل عز  ـ الت  4

ےےھھھہہہ﴿احلاسد, قال تعاىل:  تعاىل من شِّ 

ل [4]الطالق: ﴾ۆۇۇڭڭڭۓۓ , فاملت قي املتوكِّ

عر فيه لعدوه   .حسب ه اهلل, ومن كان اهلل  حسبره فقد كفاه, وال مطمر

 نعمةر  ـ الصدقة واإلحسان عىل قدر االستطاعة, فام حرس العبد  3

ضها للزوال بمثل  اهلل عليه بمثل شكرها, ومن الشكر الصدقة, وال عر 

عز وجل, وهذا هو كفر النعمة الذي يؤدي ال  العمل فيها بمعصية اهلل

ر اهلل إىل الكفر باملنعم والعياذ باهلل تعاىل   .قد 

ـ ترسيخ اإليامن باهلل عز وجل الذي بيده ملكوت كل يش , فهو 5

ك لكل يش , هو البارئ لكل يش , فال يض يش  وال ينفع يش  إال  املحرِّ

وال كاشف لض  إال هو, وصدق  لفضل اهلل عز وجل, بإذنه تعاىل, فال راد  

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿اهلل القائل: 

  .[211]يونس: ﴾ٺٺٺڀ
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وصدق رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم القائل: 

األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيش , مل ينفعوك إال بيش   واعلم أن  

بيش   وك إالبيش , مل يض  وك قد كتبه اهلل لك, وإن اجتمعوا عىل أن يض  

, مذيرواه الرت «فعت األقالم, وجفت الصحفقد كتبه اهلل عليك, ر  

  .فاإليامن بالقضا  والقدر ينفي الكدر

ـ إطفا  نار احلاسد العائن باإلحسان إليه, وكلام زاد األذى باحلسد 6

دح باإلحسان إليه والنصح له والشفقة عليه, وهذا خري من مقاتلته  فز 

ر املحسود عىل حاسده عر  والت
ال بالصرب عليه واإلحسان إض له, ألنه ما ن ص 

ارة بالسو , ولكن ال يوف ق إليه, وهذا من أصعب األسباب عىل النفس األم  

ڑژژ﴿هلذا إال من له حظ  عظيم عند اهلل عز وجل, قال تعاىل: 

ڱڳڳڳڳگگگگکککڑ

﴾ہہۀۀڻڻڻڻںںڱ ڱڱ

 . [45-43لرت: ]ف صِّ 

ـ إن أمكن أن يطلب املحسود  من احلاسد العائن أن يغتسل, 1

 بن , وذلك ملا روى مسلم عن عبد اهللويأخذ املا  ويصب ه عىل نفسه فليفعل

عباس ريض اهلل عنهام عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

وإذا  ,ه العني, ولو كان يش  سابق القدر سبقتالعني حق  وسلم أنه قال: 

  .«لتم فاغسلواغس  است  
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لتم غس  وإذا است  فقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

إذا أ مر العائن أن يغتسل  :هم بأنه عائن حاسد, أيت  خطاب ملن ي   «فاغسلوا

  .ويعطي غسالته للمعيون فليفعل, ألنه يربأ بإذن اهلل تعاىل

ر ذلك فيكفي العبدر املحس ودر املعيونر ما ذ كر قبل هذه وإذا تعذ 

  .الفقرة األخرية

األشار ومن كيد الفجار, وأن ال  نسأل اهلل تعاىل أن يفظنا من شِّ 

يسلِّط علينا بذنوبنا من ال خيافه وال يرمحنا, ونعوذ بكلامت اهلل التامة من 

ة, لنا وألصولنا وفروعنا  ة, ومن كلِّ عني الم  أزواجنا وكل شيطان وهام 

 آمني. هذا, واهلل تعاىل أعلم. .بابنا واملسلمنيوأح

قوورأ  لكووم تتوووى يف لبوواس الشووهر , تاووا هووو الضووابط   : 2السووؤال

للباس الذي خيرج من دائر  لباس الشهر ؟ موع العلوم بوهن    

إن »صوولى اهلل عليوو  وعلووى هلوو  وصووحب  وسوولم قووال:      الوون َّ

صوولى اهلل  , وقووال«أن دوورى أروور نعاتوو  علووى عبووده  اهلل حيووكُّ

إن اهلل مجيوووول حيووووك  »: يوووو  وعلووووى هلوووو  وصووووحب  وسوووولم   عل

, وهووول لوووثان الثووووب عالقوووة يف هوووذا؟ وإ ا كانوووت «اجلاووال 

 بيئة العال تتطلك لباسًا معينًا تهل يف  لك حرج؟

من نعم اهلل عز وجل علينا أنه أنزل علينا لباسًا يواري اجلواب: 

چچچڃڃڃڃڄڄ﴿تنا, قال تعاىل:  اوح سر 
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 .[16]األعراف: ﴾ڈڎڎڌڌڍڇڇڇڇ

. [42]األعراف: ﴾پپپٻٻٻٻ﴿وقال تعاىل: 

وروى الرتمذي عن عمرو بن شعيب ريض اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل 

أن يرى أثر نعمته  اهلل يب   إن  صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 . «عىل عبده

مًا ما مل يكن حمر   فق عليه أنه يباح من األلبسة الثوب اجلميلومن املت  

ن يف األعياد واجلمع وجمامع الناس أن يتزي   كاحلرير للرجال, ويستحب  

  .بدون صلف وال خيال 

نًا فقد أخطأ, ألن   تًا أو تدي  الرشع  ومن ترك ذلك وهو قادر عليه تزم 

ما دعا إىل ذلك, بل دعا إىل العكس من هذا, وذم  من ظن  أن هذا من 

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ﴿تعاىل: التدي ن, قال 

چچڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڤ

 . [41]األعراف: ﴾ڇچچ

أما لبس املالبس التي ختالف عادات الناس فمكروه ملا فيه من 

شهرة, ورفع اإلشارة إليه باألصابع, ويوقع الناس يف غيبته, ويكون 

  .بذلك شاركهم بإثم الغيبة

مر ريض اهلل عنهام قال: قال وقد أخرج أبو داود يف سننه عن ابن ع

من لبس ثوب شهرة رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 
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وأخرج البيهقي يف شعب  .«ة يوم القيامةنيا ألبسه اهلل ثوب مذل  يف الد  

النبي صىل اهلل عليه  اإليامن عن أيب هريرة وزيد بن ثابت ريض اهلل عنهام أن  

, فقيل: يا رسول اهلل وما «ى عن الشهرتنيهن»وعىل آله وصحبه وسلم: 

ة الثياب وغلظها, ولينها وخشونتها, وطوهلا رق  »الشهرتان؟ قال: 

وأخرج البيهقي يف السنن «. فيام بني ذلك واقتصاد سدادٌ  وقصها, ولكنح 

هنى »ويف شعب اإليامن أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

ة أو ي  ن  ب احلسنة التي ينظر إليه فيها, أو الد  عن الشهرتني: أن يلبس الثيا

 «. ة التي ينظر إليه فيهاث  الر  

ومعنى ثياب الشهرة: أن يلبس اإلنسان ثيابًا يقصد هبا االشتهار بني 

  .الناس ولريفع أبصار الناس إليه, ويتكرب  عليهم وخيتال هبا عىل اآلخرين

  :وبناء عىل ذلك

منك بيئة العمل, واملحيط الذي حولك يلبس به فام دام اللباس تتطل  

هذه الثياب فال حرج من ذلك إن شا  اهلل تعاىل, ما مل تصبح عبدًا هلذه 

تعس عبد الدينار, »الثياب, قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

سخط, تعس  طر عح ريض وإن مل ي   ير عط  وعبد الدرهم, وعبد اخلميصة, إن أ  

  .عبد اخلميصة يعني: عبد الثياب« شقر تر  انح فال يكر وانتكس وإذا ش  

نعمته  وما مل تتكرب  هبا عىل أحد من الناس, واهلل تعاىل يب أن ي رى أثر

حى: ﴾ڻڻڻڻ﴿عىل عبده, وصدق اهلل القائل:   .[22]الض 
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ث بالنعمة يكون بالقول والفعل بدون استعال  وال تكرب   , وينبغي والتحد 

ڇ﴿ا اللباس لباس التقوى, كام قال تعاىل: أن يلبس العبد فوق هذ

 . هذا, واهلل تعاىل أعلم.[16]األعراف: ﴾ڇڇڇ

مووون دخووول بهوووا  : مووون هووونَّ أمهوووا  املوووؤمنني؟ وهووول كووول5ُّالسوووؤال

ةسول اهلل صولى اهلل عليو  وعلوى هلو  وصوحب  وسولم صواة         

ًا للاوووؤمنني؟ وكوووم امووورأ  توووزوَّج الووون  صووولى اهلل عليووو  ّموووُأ

وسوولم؟ وكووم اموورأ  كانووت يف عاووات  وعلووى هلوو  وصووحب  

 عندما تويف صلى اهلل علي  وعلى هل  وصحب  وسلم؟

: هذه اجلملة ـ أمهات املؤمنني ـ مأخوذة من قوله تعاىل: اجلواب

, وقال الفقها : كل  امرأة عقد عليها [6]األحزاب: ﴾ۋۋ﴿

 رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ودخل هبا, وإن طل قها

  .بعد ذلك, فهي أم  للمؤمنني عىل القول الراجح

أما عدد النسا  الاليت عقد عليهن  رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله 

 وهن  أمهات املؤمنني, فاثنتا عرشة امرأة:  ,وصحبه وسلم ودخل هبن  

  .ـ السيدة خدجية بنت خويلد ريض اهلل عنها2

  .ريض اهلل عنهامـ السيدة عائشة بنت أيب بكر الصديق 1

  .ـ السيدة حفصة بنت عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهام4

  .بنت أيب سفيان ريض اهلل عنهامرملة ـ السيدة أم حبيبة 3



 

 كتاب اآلداب

 

319 

لرمة هند بنت أيب أمية بن املغرية املخزومية ريض 5 ـ السيدة أم سر

  .اهلل عنها

  .ـ السيدة سودة بنت زمعة ريض اهلل عنها6

  .ات ريض اهلل عنهن  قرشي   وهؤال  الستة كل هن  

  .ـ السيدة زينب بنت جحش ريض اهلل عنها1

  .ـ السيدة ميمونة بنت احلارث ريض اهلل عنها1

  .ـ السيدة زينب بنت خزيمة اهلاللية ريض اهلل عنها9

  .ـ جويرية بنت احلارث اخلزاعية ريض اهلل عنها21

  .وهؤال  األربعة كل هن  عربيات ريض اهلل عنهن  

وقد  .ـ السيدة ريانة بنت زيد بن عمرو القرظية ريض اهلل عنها22

وقع اخلالف فيها, فقيل: كان دخول رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله 

وصحبه وسلم هبا دخول نكاح, وقيل: كان دخوله هبا دخول ترس  بملك 

 اليمني, والصحيح األول.

  .هاـ السيدة صفية بنت حيي بن أخطب ريض اهلل عن21

  .وهاتان أصلهن  من أهل الكتاب ريض اهلل عنهام

مات منهن  يف حياته صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم السيدة 

خدجية والسيدة زينب بنت خزيمة والسيدة ريانة بنت زيد بن عمرو 

ريض اهلل عنهن, والباقي تويف عنهن  رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله 
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اهلل تعاىل أن يعطِّف قلوهبن  علينا وجيعلنا مجيعًا يف  أسأل .وصحبه وسلم

شفاعة احلبيب األعظم سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

 وسلم. هذا, واهلل تعاىل أعلم.

: نر ووووو أن تووووذكر لنووووا ترمجووووة عوووون السوووويد  ةحيانووووة 6السووووؤال

 القرظية أم املؤمنني ةضي اهلل عنها؟

زيد بن : وقيل ,شمعون بن زيد : هي السيدة ريانة بنتاجلواب

  .عمرو من بني النضري

بن سعد عن الواقدي بسند له عن عمر بن احلكم قال: اوأخرج 

بيت بنو قريظة فلام س   ,وكانت ذات مجال ,هاكانت ريانة عند زوج هلا يب  

 ,فعزهلا ,عىل النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ي  بح ت الس  ضر ر  ع  

 ,ق السبيحتى قتل األسى وفر   ,املنذر بنت قيس  بيت أمِّ ثم أرسلها إىل

 ,قالت: فدعاين فأجلسني بني يديه ,ختبأت منه حيا ً افدخل إليها ف

فلم تزل عنده حتى  .ج يبفأعتقني وتزو   ,فاخرتت اهلل ورسوله ,ينوخري  

 ,وماتت مرجعه من احلج ,ماتت. وكان يستكثر منها ويعطيها ما تسأله

 بقيع. ودفنها بال

وقال ابن سعد: أخربنا حممد بن عمر: قال: حدثني صالح بن جعفر 

صىل اهلل عليه  عن حممد بن كعب قال: كانت ريانة مما أفا  اهلل عىل رسوله

تل زوجها وقعت يف فلام ق   ,وكانت مجيلة وسيمة ,وعىل آله وصحبه وسل م
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 ,صحبه وسلماهلل صىل اهلل عليه وعىل آله و ها رسول  فخري   ,ي  بح الس  

فغارت  ,ورضب عليها احلجاب ,جهافأعتقها وتزو   ,فاختارت اإلسالم

فكانت  ,فراجعها ,عليها وأكثرت البكا  فشق   ,قهافطل   ,شديدة عليه غريةً 

هذا, واهلل تعاىل أعلم. .ريض اهلل عنها عنده حتى ماتت

ة األعبوواء قطووع الر وول موون   : ة وول مووردض بالسووكر قوورَّ  7السووؤال

 هل جيك غسل الر ل بعد قطعها ودتنها؟ت نا  الف ذ,

 بان من اإلنسان احليِّ امل   ذهب مجهور الفقها  إىل أن العضور اجلواب: 

  .دفنبخرقة وي   ال يغسل, ويلف  

  :وبناء عىل ذلك

ها بخرقة, ونسأل اهلل دفن بعد لفِّ جل املقطوعة, وت  فال جيب غسل الرِّ 

هذا, واهلل تعاىل أعلم.. آمني .تعاىل العفو والعافية جلميع مرىض املسلمني

أنووا شوواب هووداني اهلل موون قردووك, لكوون تو وود معوقووا      : 1السووؤال

كثري  وهي أن األهول مون حوولي بواقون علوى املعاصوي مون        

غيبة واياة وغريها, وحاولت اإلصال  تلوم أسوتطع, تهول    

أ و بنفسي وأتركهم وأها ر كاوا تعول الوذي قتول مئوة      

يف السن تاا ا أتعل؟ هول  نفس؟ لكن لدي والدان كبريان 

 ا وأنا أةى الذنوب؟اأتركهاا أم أبقى معه

تنا ثبِّ وأسأله تعاىل أن ي   ,هلل احلمد الذي أكرمك بااللتزام: اجلواب
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وإياكم بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة, وعليك بعد ذلك أن تأمر 

, وعليك باملعروف وتنهى عن املنكر بأسلوب لطيف ال بأسلوب فظ  غليظ

ېېې﴿قول سيدنا لقامن لولده وهو يعظه:  رح أن تصرب, وتذك  

﴾ۈئۈئۆئۆئۇئوئوئەئەئائائىىې

  .[21]لقامن: 

صىل اهلل عليه  أمره بالصرب ومل يأمره باالعتزال عن الناس, والنبي  

الط الناس ويصرب عىل املؤمن الذي خي  »وعىل آله وصحبه وسلم يقول: 

رواه أمحد  «لذي ال خيالطهم وال يصرب عىل أذاهممن ا أذاهم أعظم أجراً 

  .امعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنه

والديك وإخوتك أخطا  وأنت لست مسؤوالً يوم القيامة عن 

رهم باهلل تعاىل باحلكمة واملوعظة احلسنة, وتذك   كِّ ر وأخواتك ما دمتر ت ذر

گگککککڑڑژژڈڈ﴿قول اهلل تعاىل: 

وأنا عىل يقني بأن  .[25]لقامن: ﴾ڳڳڳڳگ

والديك مل يأمراك بمعصية اهلل, وكذلك إخوتك وأخواتك, فكيف 

 هتجرهم؟ وهل إذا هجرهتم ينصلح حاهلم؟ 

أما بالنسبة حلديث القاتل مئة نفس فهو كان العايص ويريد أن يتوب 

  برتك البلدة
امل  التي  إىل اهلل, ومل يستطع أن يتوب من املعصية حتى أمره العر

كان يعيص اهلل فيها, أما بالنسبة لك فقد تبت إىل اهلل تعاىل واحلمد هلل, وعليك 



 

 كتاب اآلداب

 

324 

معصية اهلل, وأحسن الصحبة مع والديك ترك بالصرب عىل طاعة اهلل وعن 

وما ذلك عىل اهلل  ,وأخواتك عسى اهلل أن يكرمهم باهلداية واالستقامة

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. .بعزيز

ن صووددقي أن دوصوولن بسووياةتي إىل مكووان    علبووت موو : 9السووؤال

معووني, وأن در ووع بهووا إىل البيووت ويف عردوو  عودتوو  حاوول     

على خمالفة مروةدة وهي لاول السرعة احملودد  للطردو    

دتوووع تلوووك   دةهوووم. سوووؤالي: هووول درتتوووك علووويَّ    611بقياوووة 

أم جيووووك عليوووو  أن   ,امل الفووووة ألنوووو  كووووان دقوووووم خبوووودميت  

 ددتعها مل الفت  قانون السري؟  

املخالفة تقع عىل سائق السيارة ال عىل مالكها, فإذا  إن  جلواب: ا

ل أرضار هذه املخالفة,  دة له فهو يتحم  جتاوز السائق حدود الرسعة املحد 

لها السائق كذلك إذا جتاوز  هذا إذا كان مالك السيارة معه أو ال, ويتحم 

  .حدود الرسعة ولو كانت بأمر مالك السيارة

ىل سائق السيارة أن ينضبط بقوانني السري, فإذا الواجب ع ألن  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ل نتائج املخالفة ال مالك السيارةخالف فهو يتحم  

 يف: ملا ا ِخضَّ سيدنا إبوراهيم بالاوال  والسوالم عليو      11السؤال
 الالوا  اإلبراهياية دون غريه؟

عن كعب بن  روى اإلمام البخاري ومسلم وأمحد واللفظ لهاجلواب: 
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ڃڄڄڄڄ﴿عجرة ريض اهلل عنه قال: ملا نزلت: 

؟ قال: قولوا: اهلل  عليك يا نبي  قالوا: كيف نصلِّ  [56]األحزاب: ﴾ڃ

وعىل آل  ميت عىل إبراهيعىل حممد وعىل آل حممد, كام صل   اللهم صلِّ »

وبارك عىل حممد وعىل آل حممد, كام باركت عىل  .دد جمييإبراهيم, إنك مح

 . قال: ونحن نقول: وعلينا معهم. «وعىل آل إبراهيم, إنك محيد جميد مبراهيإ

ومن خالل هذا احلديث الرشيف يعلِّمنا سيدنا رسول اهلل صىل اهلل 

عليه وعىل آله وصحبه وسلم كيف يكون الوفا  ألهل الفضل, حيث عل م 

آله الصحابة ومن بعدهم إذا صل وا وسل موا عليه صىل اهلل عليه وعىل 

وصحبه وسلم أن يشملوا سيدنا إبراهيم عليه السالم, عندما دعا ربه: 

ڇچچچچڃڃڃڃڄڄ﴿

. وألنه صىل اهلل عليه وعىل [219]البقرة: ﴾ڌڍڍڇڇ

 آله وصحبه وسلم من نسله. هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

هل جيول لإلنسان أن ددعو إىل اهلل تعواىل إ ا كانوت   : 11السؤال

العلوم قليلوة؟ وموا حكوم موا قود داودة منو  مون           بضاعت  يف

 هفوا  ولو  أرناء دعوت ؟

الدعوة إىل اهلل تعاىل ليست مقصورة عىل فئة دون فئة, بل اجلواب: 

اجلميع مأمور هبا, ولذلك يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

  .امنهرواه البخاري عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل ع «غوا عني ولو آيةبلِّ »
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پپ پ پٻٻٻ ٻٱ﴿ويقول اهلل تعاىل: 

 .[1]العص: ﴾ٺٺٺٺڀڀڀڀ

سمع   اهلل عبداً نض  »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ويقول

حامل فقه  حامل فقه غري فقيه, ورب   غها عني, فرب  مقالتي فوعاها ثم بل  

 اهلل عنه. رواه ابن ماجه عن ابن عباس ريض  «إىل من هو أفقه منه

مته لغريك, م وأتقن العلم واحلفظ, ثم بعد ذلك انقل ما تعل  فتعل  

ولو كان كلمة واحدة, أما فيام يتعلق باألحكام الرشعية فإذا مل تكن متقنًا 

ل السائل إىل أهل العلم, ألن اهلل تعاىل يقول:  ڀڀڀ﴿هلا فحوِّ

  .[34]النحل: ﴾ٺٺٺڀ

م منه, ثم تشب ه به يف الدعوة إىل اهلل عل  م أسلوب الدعوة ممن تتفتعل  

ألن هيدي اهلل بك »تعاىل, يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

م رواه البخاري عن سهل بن  «رجاًل خري لك من أن يكون لك محر الن عر

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .سعد ريض اهلل عنه

ومقتوووول  أةدوووود اوستفسوووواة عوووون موقفنووووا موووون دزدوووود : 12السووووؤال

احلسووني ةضووي اهلل عنوو , وموقوو  دزدوود موون مقتوول احلسووني  

 ةضي اهلل عن .  

رك بقول اهلل عز وجل يف اجلواب:  ر نفيس وأذكِّ يا أخي الكريم: أذكِّ

ۇۇڭڭڭڭۓ﴿: سورة احلرش
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 ېېۉۉۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىېې

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ

ٻٻٱ حبجبيئىئمئحئجئی

ڀڀڀڀپپپپٻٻ

 . [21-1]احلرش: ﴾ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

فقد ذكر اهلل تعاىل املهاجرين ووصفهم بالصدق, وذكر األنصار 

وذكرهم بالفالح, ثم ذكر الذين هم من بعد األنصار واملهاجرين بأن من 

ڀڀڀڀپپپپ﴿دعائهم يقولون: 

  .[21]احلرش:  ﴾ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

جا  من بعد األنصار واملهاجرين؟ إن كان اجلواب: فهل نحن ممن 

نعم, فال يسعنا إال أن ندعو اهلل ملن سبقنا باإليامن, وأن ال نجعل يف قلوبنا 

  .غاًل عىل أحد ممن سبقنا أو عارصنا

نح صفة املؤمن, والنبي صىل اهلل عليه 
نح مات ليس م  رر مساوئ مر كح

وإن  ذ 

 «وا عن مساوهيموا حماسن موتاكم وكف  اذكر»وعىل آله وصحبه وسلم يقول: 

ذكر املساوئ جتعل  ألن   .ريض اهلل عنهام رواه أبو داود عن عبد اهلل بن عمر

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  , وهذا ال جيوز شعًا, والنبي  يف القلب غاًل 

أن  , فإين أحب  غني أحد من أصحايب عن أحد شيئاً ال يبلِّ »: يقول وسلم
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رواه اإلمام أمحد عن عبد اهلل بن مسعود  «كم وأنا سليم الصدرأخرج إلي

 ريض اهلل عنه. 

هل تريد أن حتاكم يزيدًا وتعرف ما هو موقفه من مقتل سيدنا 

احلسني ريض اهلل عنه؟ هل أنت مكل ف بذلك شعًا؟ وما الفائدة من 

ییىئىئىئېئېئۈئۈئ﴿ذلك؟ أنسيت قول اهلل تعاىل: 

  .[243ة: ]البقر﴾يئىئمئحئجئی

جون ويتكل مون عن مقتل سيدنا احلسني ريض اهلل عنه  والذين يروِّ

قاق واخلالف, وأن يلعن آخر   واهلل ما أرادوا خريًا هلذه األمة, بل أرادوا الشِّ

ا, ومت هلر حسبنا اهلل ونعم  !ى يصحو اجلميع من غفلتهم ال أدريهذه األمة أو 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ل العظيمالوكيل, وال حول وال قوة إال باهلل الع

ض موون أة ووو أن ترشوودني إىل السووبيل األنفووع للووت لُّ: 13السووؤال

 أمرا  القلوب واملعاصي.  

السبيل األنفع للتخل ص من أمراض القلوب واملعايص اجلواب: 

گگک﴿الباطنة هو كثرة ذكر اهلل تعاىل, ألن اهلل تعاىل يقول: 

ح القلوب املقفلة هو ذكر اهلل ومفتا .[13]حممد: ﴾ڳڳگگ

اللهم افتح أقفال قلوبنا »تعاىل, قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

رواه  «بذكرك, وأمتم علينا نعمتك من فضلك, واجعلنا من عبادك الصاحلني

 ابن السني عن أنس ريض اهلل عنه. 
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القلب  فإذا فتح القلب املقفل بذكر اهلل تعاىل دخل إليه النور, وحيا

  .بذكر اهلل تعاىل وبرئ بإذن اهلل تعاىل من مجيع األمراض املعنوية

وعىل رأس ذكر اهلل تعاىل تالوة القرآن العظيم, ثم اإلكثار من قول 

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ال إله إال اهلل, ألهنا أفضل كلمة قاهلا النبي  

ثم الصلوات الرشيفة ون عليهم الصالة والسالم من قبله, وسلم والنبي  

عىل سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم, ثم كثرة 

  .االستغفار, ألن كثرة االستغفار متحو من القلب ظلمة األوزار

م بقلبه,  وأما العبد الغافل عن ذكر اهلل تعاىل, فإن   الشيطان متحكِّ

م الشيطان بقلب العبد أفسده, يقول صىل اهلل عل يه وعىل آله وإذا حتك 

الشيطان واضع خطمه عىل قلب ابن آدم, فإن ذكر  إن  »وصحبه وسلم: 

  .رواه البيهقي «اهلل خنس, وإن نيس التقم قلبه

نا عز وجل أرشدنا إىل كثرة ذكره فقال تعاىل:  ىئىئ﴿ورب 

  .[32]األحزاب: ﴾جئیییی

آمني. آمني.  .نسأل اهلل تعاىل لسانًا ذاكرًا وعينًا دامعًة وعماًل متقبالً 

 آمني. هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

قرأ  يف كتوك تورا م بعوض الشويوخ والعلاواء كلاوة:       : 12السؤال

 ؟ه(, تاا معنى هذه الكلاة؟ وما املقاود بالسرِّس اهلل سرَّ)قدَّ

التقديس هو التطهري, والرس  هو ما مل يط لع عليه أحد غري اجلواب: 
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دعا  لتطهري سِّ هذا العبد املدعوِّ له, صاحبه, وهذه الكلمة هي نوع من ال

ه من كلِّ شائبة حتول بينه وبني اهلل تعاىل   .بأن يفظ اهلل تعاىل س 

: الرشيف ألن القلب حمل  نظر الربِّ تبارك وتعاىل, كام جا  يف احلديث

رواه  «إن اهلل ال ينظر إىل أجسادكم وال إىل صوركم ولكن ينظر إىل قلوبكم»

 واهلل تعاىل أعلم. هذا,  .مسلم

: لقد قرأ  حددثًا يف صحيإ مسلم, عن سعد بن أبي 15السؤال

وقوووا  ةضوووي اهلل عنووو  قوووال: أمووور معاودوووة بووون أبوووي سوووفيان  

ا موا  أبوا الورتاب؟ تقوال: أمَّو     تقال: ما منعك أن تسوكَّ  سعدًا

ل  ةسول اهلل صلى اهلل عليو  وعلوى هلو      قاانَّ  كر  رالرًا

 ألن تكون لي واحود  مونهن أحوكُّ    , وصحب  وسلم, تلن أسبَّ

 صووولى اهلل عليووو  مووون محووور الووونعم. مسعوووت ةسوووول اهلل  إلووويَّ

فو  يف بعوض مغالدو ,    وعلى هل  وصحب  وسلم دقول ل  وخلَّ

بيان, فتن مع النسواء والاِّو  : دا ةسول اهلل خلَّتقال ل  عليط

تقوووال لووو  ةسوووول اهلل صووولى اهلل عليووو  وعلوووى هلووو  وصوووحب       

ون من مبنزلة هاةون مون موسوى,   أما ترضى أن تك»وسلم: 

 ألعطنيَّ». ومسعت  دقول دوم خيرب: «  بعديإو أن  و نبوَّ

قووال:  «  اهلل وةسووول اهلل وةسووول , وحيبُّوو  الرادووة ة وواًل حيووكُّ 

توووهتي بووو  أةمووود,   «ادعووووا لوووي علّيووواً »تتطاولنوووا ا وووا, تقوووال:  
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تباووو  يف عينووو , ودتوووع الرادوووة إليووو , تفوووتإ اهلل عليووو . وملوووا  

هل عاوووران: ] ﴾ەئەئائائى﴿ذه اآلدوووة: نزلوووت هووو

[ دعا ةسول اهلل صلى اهلل عليو  وعلوى هلو  وصوحب  وسولم      61

. «اللهم هؤوء أهلوي »تقال:  وحسينًا وتاعاة وحسنًا علّيًا

تاا هو تهودل هذا املوق  من سيدنا معاودة ةضي اهلل عنو   

 لاه سيدنا علي ةضي اهلل عن ؟

 يف شحه عىل صحيح مسلم: قال اإلمام النووي رمحه اهللاجلواب: 

جيب  التي يف ظاهرها دخل عىل صحايب   )قال العلام : األحاديث الواردة

قات إال ما يمكن تأويله. فقول قالوا: وال يقع يف روايات الثِّ  .تأويلها

بب ام سأله عن الس  ه, وإن  بسبِّ  ه أمر سعداً بأن   تصيح همعاوية هذا ليس في

, أو غري , أو خوفاً عاً كأنه يقول: هل امتنعت تور  , بِّ املانع له من الس  

فأنت مصيب حمسن, وإن  بِّ وإجالالً له عن الس   عاً ذلك؟ فإن كان تور  

ون فلم قد كان يف طائفة يسب   سعداً  كان غري ذلك فله جواب آخر, ولعل  

معهم, وعجز عن اإلنكار, وأنكر عليهم, فسأله هذا السؤال.  يسب  

ئه يف رأيه واجتهاده, أوياًل آخر أن معناه ما منعك أن ختطِّ قالوا: ويتمل ت

ر للناس حسن رأينا واجتهادنا, وأنه أخطأ( هذا, واهلل تعاىل أعلم.   وت ظه 

 : لقد مسعت من بعض عالب العلم بهن والودي الون ِّ  16السؤال

 صلى اهلل علي  وعلى هلو  وصوحب  وسولم يف النواة, ودسوتدلُّ     
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  , تهل هذا صحيإ؟على  لك باحلددث الشرد

سئل القايض أبو بكر العريب أحد األئمة املالكية رمحه اهلل اجلواب: 

تعاىل عن رجل قال: إن آبا  النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

  .يف النار

فأجاب رمحه اهلل تعاىل وريض عنه: بأنه ملعون, ألن اهلل تعاىل يقول: 

 .[51]األحزاب: ﴾ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ﴿

 ثم قال: وال أذى أعظم من أن يقال عن أبيه يف النار. اهـ. 

ويقول اإلمام السهيل رمحه اهلل تعاىل يف كتابه الروض األنف: وليس 

لنا نحن أن نقول ذلك يف أبويه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم, 

 ال تؤذوا األحيا  بسبِّ »لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

ڈڎڎڌڌڍڍڇ﴿واهلل عز وجل يقول:  «مواتاأل

  .[51]األحزاب: ﴾ژڈ

ك ر أصحابه ريض اهلل تعاىل عنهم  رنا أن ن مسك اللسان إذا ذ  وقد أ م 

بيش  يرجع إىل العيب أو النقص فيهم, فألن ن مسك ونكف  عن أبويه 

ر ذلك, فحق  املسلم أن يمسك لسانه عام خيل  ب رشف أحق  وأحرى إذا تكر 

ه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم الطاهر, ومجلة هذه نسب نبيِّ 

ظ  للقلب فيها, وأما اللسان فحق   ,اتاملسائل ليست من االعتقادي   ه فال حر

ألهنم ال يقدرون  ,اإلمساك عام يتبادر منه النقصان خصوصًا عند العامة

 اهـ.  .عىل دفعه وتداركه
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يا رسول س ريض اهلل عنه أن رجاًل قال: أنوأما ما جا  يف احلديث عن 

 «إن أيب وأباك يف النار»ى دعاه فقال: , فلام قف  «يف النار»اهلل أين أيب؟ قال: 

  .رواه مسلم

, ألن العرب تسمي العم   فقد قال العلام : املقصود باألب هنا العم 

يلِّ تربية ابن أخيه أبًا , وعىل هذا التأويل قوله تعاىل:  ٻٻ﴿الذي و 

 فآزر هو عم سيدنا إبراهيم عليه السالم.  .[13]األنعام: ﴾پٻٻ

مل احلديث الرشيف يف أن املرادر  , كيف ال باألب العم   وعىل هذا ي 

ٹٹٹٹٿٿٿ﴿وقد صح  أن قوله تعاىل: 

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

 . نزل يف حقِّ أيب طالب؟[224]التوبة: ﴾ڃ

آبا  سيد العامل وسيد ولد آدم وسيد  م أن  هذا وينبغي أن يعتقد املسل

أهل الدنيا واآلخرة صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم من لدن أبيه إىل 

ة عىل  سيدنا آدم عليه السالم كلهم مؤمنون, ألنه قد وردت أحاديث دال 

طهارة نسبه الرشيف عليه الصالة والسالم من دنس الرشك وشني الكفر, 

  .مام السيوطي رمحه اهلل تعاىلكام بني  ذلك اإل

اهلل عليه  صىل روى اإلمام أمحد عن العباس ريض اهلل عنه أن النبي  

م بلغه بعض ما يقول الناس, قال: فصعد املنرب فقال: وسل  وعىل آله وصحبه 

أنا حممد بن عبد اهلل بن عبد »؟ قالوا: أنت رسول اهلل, فقال: «من أنا»
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فجعلني يف خري خلقه, وجعلهم فرقتني فجعلني املطلب, إن اهلل خلق اخللق 

فجعلني  يف خري فرقة, وخلق القبائل فجعلني يف خري قبيلة, وجعلهم بيوتاً 

  .«وخريكم نفساً  , فأنا خريكم بيتاً يف خريهم بيتاً 

وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله 

ب الكرام إىل األرحام ومل يزل ينقلني من أصال»وصحبه وسلم قال: 

أخرجه ابن عساكر وأبو نعيم وابن  «الطاهرة, حتى أخرجني من بني أبوي

وال شبهة يف موت  ومن ذلك يعلم أنه ال شك   .حجر يف املطالب العالية

أبوي احلبيب األعظم سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 عىل اإليامن. 

  :وبناء عىل ذلك

بموت أبوي سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله فالذي يقول 

وصحبه وسلم عىل الكفر قد أخطأ خطًأ بيِّنًا يأثم به, ويدخل به فيمن آذى 

سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم, ولكن ال يكم 

  .عليه بالكفر, ألن املسألة ليست من رضوريات الدين

سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  بأن أبوي النبيِّ  واحلق  

وسلم ناجيان بإذن اهلل تعاىل ال لكون أهل الفرتة ناجون, بل نجاهتام ألهنام 

كانا عىل اإليامن وماتا عليه, واملقصود باألب يف احلديث الرشيف هو 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .العم  



 

 الفتاوى الرشعية

 

313 

لى اهلل هل جيول إ ا  كرنا أحد الرسول أن نقوول: صو   : 17السؤال

)سووويدنا عيسوووى صووولى اهلل عليووو     :عليووو  وسووولم؟ أي نقوووول  

 وسلم(؟ وما هو الدليل على اجلوال أو املنع؟  

الصالة والسالم عىل األنبيا  واملرسلني مجيعًا جائزة شعًا  إن  اجلواب: 

سيدنا حممد صىل  ومرشوعة, وقد ذهب مجهور الفقها  إىل وجوهبا يف حقِّ 

  .وسلم يف مواطن, واستحباهبا يف مواطن اهلل عليه وعىل آله وصحبه

غري سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم هي  ويف حقِّ 

  .[19]الصافات: ﴾ٺٺڀڀڀ﴿وذلك لقوله تعاىل:  ,مرشوعة

﴾ڃڃڃ ڄڄڄڄ﴿تعاىل: تبارك وولقوله 

  .[221-219]الصافات: 

  .[211]الصافات: ﴾ڭۓۓے﴿ولقوله تعاىل: 

﴾ھھھھہہہہۀ﴿له تعاىل: ولقو

  .[44]مريم: 

ڤڤڤٹ﴿سيدنا ييى عليه السالم:  ولقوله تعاىل يف حقِّ 

  .[25]مريم: ﴾ڦڦڦڦڤ

 قولوا: اللهم صلِّ »ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

عىل حممد وعىل آل حممد, كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم, إنك 

اللهم بارك عىل حممد وعىل آل حممد, كام باركت عىل إبراهيم  .محيد جميد



 

 كتاب اآلداب

 

315 

 رواه البخاري.  «وعىل آل إبراهيم, إنك محيد جميد

  :وبناء عىل ذلك

فالصالة والسالم عىل سائر األنبيا  واملرسلني جائزة شعًا 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .ومرشوعة

ي اهلل : هوول صووحيإ بووهنَّ سوويدنا سوولاان الفاةسووي ةضوو   11السووؤال

 ومخسني سنة؟ عن  عاش مئتني

فيها ال ينفع واجلهل فيها ال  هناك بعض العلوم العلم  اجلواب: 

يش  نال سيدنا  ومن مجلة ذلك هذا املوضوع, ولو أن ا سألنا بأيِّ  ,يض

سلامن ريض اهلل عنه الرشف العظيم عندما قال النبي صىل اهلل عليه وعىل 

 ؟«هل البيتسلامن من ا أ»آله وصحبه وسلم: 

حال جا  يف السرية النبوية البن كثري, ويف أسد الغابة يف  وعىل كلِّ 

معرفة الصحابة, ويف اإلصابة يف معرفة الصحابة, بأن  سيدنا سلامن ريض 

اهلل عنه تويف سنة مخس وثالثني أو أول سنة ست وثالثني يف آخر خالفة 

سيدنا سلامن ريض اهلل سيدنا عثامن ريض اهلل عنه, وقال أهل العلم: بأن  

ون فيها,  مئةعنه عاش ثالث ومخسني سنة, فأما املئتان ومخسون فال يشك 

واملسألة فيها خالف يف العمر الذي عاشه ريض اهلل عنه, ولكن صدق من 

ه الباحث عن احلقيقة, فهل نقيض نحن أعامرنا يف البحث عن احلقيقة  سام 

 واهلل تعاىل أعلم.  هذا, .اللهم اجعلنا كذلك حتى نتمسك هبا؟
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مووا هووو عووالج الوسووواس يف العبووادا ؟ ومووا هووو عووالج     : 19السووؤال

اخلووو  الكووثري علووى األبنوواء والزو ووة يف حالووة الغيوواب عوون  

 البيت؟ وما هو عالج اخلو  من املستقبل؟

عالج الوسواس يكون بكثرة ذكر اهلل تعاىل, وذلك  إن  اجلواب: 

الشيطان واضع خطمه  إن  »وسلم: لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

  .رواه البيهقي «يف قلب ابن آدم فإذا ذكر خنس, وإذا نيس التقم قلبه

أما اخلوف عىل الزوجة والولد واخلوف من املستقبل فعالجه 

بالتقوى هلل عز وجل والقول السديد, وااللتزام باهلدي الذي جا  به 

  .سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

چچڃڃڃڃڄڄ﴿يقول اهلل تعاىل: 

  .[9]النسا : ﴾ڍڇڇڇڇچچ

ٺڀڀڀڀپپپپ﴿ويقول تعاىل: 

  .[41]البقرة: ﴾ٿٺٺٺ

اتباع الرشع ظاهرًا وباطنًا سبب جللب الرسور اآلجل, ودفع احلزن 

ڑڑژژڈ﴿وجل يقول:  نا عز  واخلوف من املستقبل, ورب  

, واحلياة الطيبة ال [91حل: ]الن﴾گگگکککک

  .تكون فيها وسوسة شيطان وال خوف من مستقبل, وال حزن عىل ما فات

وأما اإلعراض عن شع اهلل عز وجل فهو سبب من أسباب حياة 
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ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ﴿الضنك, كام قال تعاىل: 

حبجبيئىئمئحئجئ ییییىئ

. [216-213]طه: ﴾پپپٻٻٻٻٱ مبخب

 ىل أعلم. هذا, واهلل تعا

مووا حكووم إتووراد الاووال  علووى الوون  صوولى اهلل عليوو       : 21السووؤال

وعلى هل  وصحب  وسلم دون التسليم؟ أي أن دقوول: اللوهم   

 صل على سيدنا حماد, دون قول : وسلم.  

ڃڄڄڄڄ﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل: اجلواب: 

 .[56]األحزاب: ﴾ڇڇچچچچڃڃ

ف و عظِّم وأنعم وأكرم عىل سيدنا حممد اللهم صلِّ وسلم وبارك وشِّ

وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم كثريًا إىل يوم الدين بعدد كل معلوم لك, 

صالة تفتح لنا هبا أبواب الرضا والتيسري, وتغلق هبا عنا أبواب الرش 

 والتعسري, فأنت موالنا فنعم املوىل ونعم النصري. 

الم عىل سيدنا حممد جا  األمر من اهلل تبارك وتعاىل بالصالة والس

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم, وصدر األمر بوصف اإليامن 

د األمر بالتسليم عليه صىل اهلل عليه  للمأمورين, وهذا ترشيف هلم, وأك 

ڇ﴿وعىل آله وصحبه وسلم حيث جي  باملصدر املؤكد فقال تعاىل: 

ه صىل اهلل ليدل  عىل عظيم األمر بالتسليم علي .[56]األحزاب:  ﴾ڇ
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 عليه وعىل آله وصحبه وسلم وتأكيده. 

ومل يأت التأكيد بالصالة عليه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

باملصدر كام جا  بالتسليم, ألن التأكيد يف اآلية الكريمة حاصل بكلمة 

(, واإلخبار بصالته سبحانه وتعاىل عليه صىل اهلل عليه وعىل آله  )إن 

ة املالئكة تأكيد لألمر بالصالة عليه صىل اهلل عليه وصحبه وسلم وبصال

  .وعىل آله وصحبه وسلم

  :وبناء عىل ذلك

لك أن تقرن الصالة عليه بالسالم عليه صىل اهلل عليه وعىل آله  فيسن  

د عليها يف اآلية الكريمة, واملهم  يف الصالة  وصحبه وسلم, ألن اهلل تعاىل أك 

ه وعىل آله وصحبه وسلم حضور القلب, فإذا والسالم عليه صىل اهلل علي

استطعت أن جتمع بني كثرة العدد وحضور القلب بالصالة والسالم عليه 

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فافعل, وإال  فليقل  العدد عىل أن 

جتمع بني الصالة والسالم عليه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم, 

والصحب ريض اهلل عنهم, فتقول: اللهم صل  وأن تضيف إىل ذلك اآلل

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم

ما حكم تطودل اللحية أكثر من قبضة الكو ؟ وإ ا  : 21السؤال

كان جيول تهل دكره  لوك؟ وكيو  كانوت حليوة سويدنا      

 ةسول اهلل علي  الاال  والسالم؟
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يف سننه عن عمرو بن شعيب عن أخرج اإلمام الرتمذي اجلواب: 

النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  أبيه عن جده ريض اهلل عنهم )أن  

  .وسلم كان يأخذ من حليته من عرضها وطوهلا(

وأخرج اإلمام مالك يف املوطأ عن مالك عن نافع: )أن عبد اهلل بن 

 .شاربه(أو عمرة أخذ من حليته و عمر ريض اهلل عنه كان إذا حلق يف حج  

أو اعتمر قبض عىل  ويف رواية عند البخاري: )وكان ابن عمر إذا حج  

 حليته فام فضل أخذه(. 

ة فيها, وهو أن يقبض الرجل سن  وجا  يف الفتاوى اهلندية: )القص  

  .حليته فإن زاد منها عىل قبضته قطعه(

  .لذلك قال فقها  احلنفية: إن أخذ ما زاد عن القبضة سنة

خر هلم: جيب قطع ما زاد عن القبضة, كام جا  يف حاشية ويف قول آ

  .ابن عابدين

  :وبناء عىل ذلك

فمن السنة أخذ ما زاد من اللحية عن قبضة الكف, ألن الرجل لو 

ض نفسه ملن ض هلا حتى أفحش طوهلا أو عر ترك حليته ال يتعر   رضها لعر 

  .يسخر به

كره حلق اللحية وقال القايض عياض كام جا  يف فتح الباري: )ي

ها وحتذيفها, وأما األخذ من طوهلا وعرضها إذا عظمت فحسن, بل وقص  

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .تكره الشهرة يف تعظيمها كام يكره يف تقصريها(
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 : ما صحة قول: اللذ  يف احلاة والربكة يف الباةد؟22السؤال

ال يأكل  هذه العبارة يذكرها العلام  يف آداب الطعام, أناجلواب: 

  .اإلنسان الطعامر احلار حتى يربد, ألن اللذة يف احلار والربكة يف البارد

واستند بعض منهم عىل حديث ضعيف رواه الطرباين, أن النبي 

أبردوا بالطعام, فإن الطعام »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

واحلاكم بلفظ: ويف رواية أمحد والطرباين وابن حبان  .«احلار غري ذي بركة

 . هذا, واهلل تعاىل أعلم. «أبردوا بالطعام فإنه أعظم للربكة»

ما حكم كتابة البسوالة يف األوةاق العاموة كوهوةاق    : 23السؤال

اومتحوان وأوةاق الطلبوا  وغريهووا؟ وهول دوهرم كاتبهووا إ ا     

 تهكد أنها سو  تهال تياا بعد؟

و أوراق الطلبات د الطالب بأن أوراق االمتحان أإذا تأك  اجلواب: 

سوف هتمل وتلقى يف القاممة بني األوساخ فال يكتب البسملة, ويكفيه أن 

  .يسمي اهلل تعاىل عند بداية الكتابة, وبذلك حتصل له الربكة بإذن اهلل تعاىل

ه فعليه بكتابتها, واإلثم بعد ذلك عىل أما إذا مل يغلب هذا عىل ظنِّ

  .من يرميها بالقاممة مع األوساخ

مؤمن أن يكون غيورًا عىل احلرف العريب, ألنه لغة  ا أنصح كل  وأن

هذا,  .القرآن, هذا فضاًل عن كلامت القرآن الكريم وأسام  اهلل احلسنى

 واهلل تعاىل أعلم. 
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دن بوالددهاا, ولكن أوودهاا ليسووا  لو ان كانا باةَّ: 22السؤال

صوولى اهلل عليوو  وعلووى هلوو     بوورة , تاووا سووبك  لووك؟ والوون ُّ  

. «كم أبنوواؤكموا هبوواءكم تووربُّبوورُّ»صووحب  وسوولم دقووول: و

کککڑڑژژڈ﴿ واهلل تعووووووواىل دقوووووووول:

 [. 97النحل: ]﴾گگگک

وا آبا كم »يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: اجلواب:  ر  بر

ف   كم أبناؤكم, وع  رواه احلاكم عن جابر ريض اهلل  «نساؤكم وا تع ف  تربر 

ککککڑڑژژڈ﴿ تعاىل: عنه. ويقول اهلل

 ﴾ڱڱڳڳڳڳگگگ

 . [91]النحل: 

فيه وال ريب بشكل عام, ولكن قد ابتىل اهلل تعاىل بعض  هذا ال شك  

اآلبا  بأبنائهم, كام ابتىل اهلل تبارك وتعاىل سيدنا نوح عليه السالم بولده, 

ة تقع عىل الولد العاق, وأما بالنسبة للوالد فله أجر عظيم عىل  والطام 

وئ﴿صربه وحلمه نحو ولده, وهذا من باب قول اهلل تعاىل: 

  .[11]الفرقان: ﴾ېئېئۈئۆئۆئۇئۇئ

واالبتال  من طبيعة هذه احلياة الدنيا, وحياة بدون ابتال  ال تكون, 

واالبتال  للمؤمن ال يعني أن حياته غري طيبة, ألن احلياة الطيبة تكون برضا 

من شوط صحة اإليامن الرضا بالقضا  القلب عن اهلل عز وجل, ألن 
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 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .املؤمن ًا فهو خري يف حقِّ والقدر, والقدر وإن كان مر  

أكرمن اهلل عز و ل بالزواج من مخسة شهوة, وأعي  : 25السؤال

حيا  سعيد  مع لو يت, ولكن منذ تورت  بودأ  لو ويت تشواهد     

بيس أن أحوودهم يف نومهووا كوووابيس مزعجووة, وموون هووذه الكوووا

حياول قتلها أو اغتاابها, وأحيانًا دتاثل الش ض يف شكلي, 

وأحيانوووًا عنووودما أكوووون خووواةج املنوووزل تسووواع أصوووواتًا وتشوووعر     

كووهن أحوودًا دلاسووها, وعبعووًا و دو وود أحوود غريهووا يف البيووت,     

وصوور  أنووا أمسووع أصووواتًا غردبووة يف املنووزل, علاووًا أنوون أعووي     

 املنزل, تباا ا تناحنا؟مع لو يت يف الغربة وحيددن يف 

ژڈ﴿ر نفيس بقول اهلل تعاىل: رك وأذكِّ أذكِّ  اجلواب: أوالً:

 .[91]النحل: ﴾گگگککککڑڑژ

هل يف اإليامن  ؟فإذا مل جيد اإلنسان يف حياته طيبة فلينظر أين يكمن اخللل

ر اهلل تعاىل  أم يف العمل الصالح؟ ,ال قد 

ىئېئېئېئۈئۈئۆئ﴿ر قول اهلل تعاىل: ولنتذك  

وليبحث أحدنا عن  .[213]طه: ﴾یییىئىئ

ر اهلل تعاىل؟ ولرياجع كل   من  لقمته هل هي من حالل أم من حرام ال قد 

 الزوجني حساباته فيام بينه وبني اهلل تعاىل. 

أدعوك وأدعو زوجتك إىل قرا ة األذكار املسنونة عند النوم  ثانيًا:
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  .وأن يكون النوم عىل طهارة تامة

قرا ة سورة البقرة يف البيت وإذا كان باإلمكان قرا هتا كل  ثالثًا:

  .سبت يوم

 أن تقرأ أنت وزوجتك بعد صالة الفجر وصالة املغرب التايل:  :رابعاً 

  .ـ سورة الفاحتة2

  .ـ مخس آيات األوىل من سورة البقرة1

  ./ مرات4ـ آية الكريس /4

  .ـ خواتيم سورة البقرة3

  .األخرية من سورة املؤمنونـ ثالث آيات  5

  .ـ قرا ة عرش آيات األوىل من سورة الصافات 6

  .ـ سورة الكافرون 1

ثم النفث بني  ,/ مرات4ـ سورة اإلخالِ والفلق والناس / 1

  .كفيك ومسح سائر اجلسم

  .وأسأل اهلل تعاىل أن يفظنا وإياكم من كل سو  ومكروه

  :وقل أنت وزوجتك هذا الدعا 

 ,تاألرضني وما أقل   ورب   ,تالسموات السبع وما أظل   رب  اللهم »

أن  خلقك كلهم مجيعاً  من شِّ  ت كن يل جاراً الشياطني وما أضل   ورب  

 ,كوال إله غري   ,ثناؤك وجل   ,جارك عز   ,أحد منهم أو أن يبغي يفرط عل  

 م. وال تنسنا من صالح دعائك. هذا, واهلل تعاىل أعل .«ال إله إال أنت
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كووووان والووووداي دسووووعيان يف لوا ووووي, ومسعووووت موووور    : 26السووووؤال

والووودتي توووتكلم يف ااوووات  موووع إحووودى العوووائال  إ ا كوووان     

عندهم بنا  للزواج, تطرحوا عليها أسئلة كوثري : موا هوو    

عاوور الشوواب؟ مووا ا دعاوول؟ هوول عنووده بيووت ملكوو  وبامسوو ؟     

وهوووووي أسوووووئلة عبيعيوووووة, تانفعلوووووت وأقسوووووات القسوووووم   ,اخل

ي عوون ا  والوود موون دسووعى بزوا ووي, تتوقَّوو التووالي: لعوون اهلل

السعي بزوا وي, وأمور والودتي بوهن و تسوعى باملوضووع بعود        

 اآلن حتى دفهاا ما هي أبعاد هذا اللعن, تاا ةأدكم؟

يقول العز بن عبد السالم رمحه اهلل تعاىل: اللعن أبلغ يف اجلواب: 

 اهـ.  .القبح من السبِّ املطلق

الدعا  عىل املسلم املرصون باللعن  وال خالف بني الفقها  يف أن

حرام, وسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ما كان 

  .لعانًا وال فحاشًا وال صخاباً 

للعن وجب عليه أن يتوب إىل اهلل تعاىل, وأن  ومن لعن غري مستحق  

  .يستحل  ممن لعنه

  :وبناء عىل ذلك

ىل وتستغفره مما صدر منك من فيجب عليك أن تتوب إىل اهلل تعا

ق بام تيرس, ألن  اللعنة, وأن يقوم والداك بالسعي لزواجك, وتصد 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .الصدقة تطفئ ظلمة املعصية
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: هل صحيإ بوهنَّ سويدنا وموونوا ةسوول اهلل صولى اهلل      27السؤال

عليوو  وعلووى هلوو  وصووحب  وسوولم هووو نوووة, ألنووي مسعووت موون     

 ل هوذا, وحنون نقورأ قوول اهلل عوز و ول:      بعض األتاضول دقوو  

 [؟111الكه : ] ﴾مبخبحبجبيئ﴿

ڇچ﴿يقول اهلل عز وجل يف كتابه العظيم: اجلواب: 

  .[25]املائدة:  ﴾ڍڍڇڇڇ

والنور هنا هو سيدنا وموالنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

  .وسلم, والكتاب املبني هو القرآن العظيم

ب علينا اعتقاده, وال تعارض يف نورانية سيدنا وهذا هو احلق الذي جي

حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم وبرشيته, ألن اجلمع بينهام 

 [25]املائدة:  ﴾ڇڇڇڇچ﴿ممكن, حيث حتمل اآلية: 

خبحبجبيئ﴿عىل النور املجازي, وبرشيته املشار إليها بقوله تعاىل: 

ٴۇۈۈۆۆۇۇ﴿وقوله تعاىل:  ,[221]الكهف:  ﴾مب

جئییییىئىئىئ﴿وقوله تعاىل:  ,[94]اإلسا :  ﴾ۋ

 ﴾ىتمتختجتيبىبمبخبحبجبيئىئمئحئ

 إنسان.  عىل الطبيعة البرشية التي خلقها اهلل تعاىل يف كلِّ  [52]الشورى: 

 ,فسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم برش
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وهو الوحي والنبوة  ,هولكنه خيتلف عن البرش من حيث املعنى القائم في

 .[221]الكهف:  ﴾يبىبمبخبحبجبيئ﴿والرسالة, كام قال تعاىل: 

فالتفاضل بني البرش بام خيصصون, فسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل 

الوحي والنبوة والرسالة, ورحم  آله وصحبه وسلم برش ال كالبرش برسِّ 

 اهلل القائل: 

ــبح فمر  ــ العلــم   غ  لر  رٌ ـه بشــفيــه أن 
 

ــ  ــري  وأن  ــق   ه خ ــاهلل كلِّ  خل  م  ه 
 

  :ورحم اهلل القائل

 ر  ـولـيس كالبشـ ,رٌ ـحممد بشـ
 

 كاحلجر   والناس   ,بل هو ياقوتةٌ  
 

  :وبناء عىل ذلك

فسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم نور كام قال 

د عن حقيقته البرشية,  تعاىل, ولكنه نور جمازي ال هيكل نوراين متجرِّ

ض له  ض صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ملا يتعر  لذلك كان يتعر 

وجيري عليه صىل اهلل عليه وعىل آله  ,البرش من حاجة إىل طعام وشاب

  .وصحبه وسلم ما جيري عىل البرش

نا من نوره صىل اهلل عليه وعىل آله وإين أسأل اهلل تعاىل أن يمد  

ته, وأن ل  وشعه, وأن يميتنا عىل م  وصحبه وسلم وأن جيعلنا عىل هديه 

صىل أنت يا سيدي يا رسول اهلل يرشنا يف شفاعته يوم القيامة, بأيب وأمي 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .وسلم كوصحب كوعىل آل كاهلل علي
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مووا حكووم الشوورع يف مسوولم دقووول: إن املسوويإ هووو ابوون    : 21السووؤال

 ةو  القدس؟

كر سيدنا عيسى عليه الصالة اهلل تبارك وتعاىل كلام ذاجلواب: 

والسالم ذكره باسمه الصيح وهو منسوب إىل أمه, كقوله تبارك وتعاىل: 

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچ﴿

ڳڳڳگگگگککککڑڑژڈڈ

ھہہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ۈۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ ھھ

ائائىېېېېۉۉۅۋۋٴۇۈ

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۇئۇئوئ وئەئەئ

 , ومثل ذلك كثري يف القرآن الكريم. [221-226]املائدة: ﴾ىئ

  :وبناء عىل ذلك

فمن يقول بأن عيسى عليه الصالة والسالم هو ابن روح القدس 

فإنه ي كفر, ألن اهلل تعاىل أثبت يف القرآن العظيم بأنه عيسى ابن مريم عليه 

, ومن كذب آية السالم, وبنسبته لروح القدس فيه تكذيب للقرآن الكريم

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .حمكمة يف كتاب اهلل تعاىل فقد كفر

ما ماودة الاواددة الشوردفة قبول خطبوة اجلاعوة؟       : 29السؤال

 وما حكاها؟
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ما دامت سورة اإلخالِ تقرأ قبل صعود اخلطيب املنرب  اجلواب:

فجائزة شعًا, ال يطلب فعلها وال ينهى عن فعلها, فهي من ذكر اهلل 

  .ي تهاـاىل, ولكن برشط أن ال يعتقد الناس سنِّتع

أما إذا صعد اخلطيب املنرب فال تقرأ, للنهي عن الكالم والذكر عند 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .صعود اخلطيب املنرب

معرتوووة صوووحة وماووودة القوووول التوووالي: كثووور        أودُّ: 31السوووؤال

 ر األقداة.  الدعاء تغيِّ

بادة, ألنه تكليف من اهلل عز وجل ذاته ع الدعا  بحدِّ اجلواب: 

وألن النبي  .[61]غافر: ﴾ٺٺٺٺڀ﴿بقوله: 

رواه  «العبادة الدعا  مخ  »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول: 

الرتمذي عن أنس ريض اهلل عنه. ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

م أمحد عن أيب رواه اإلما «ليس يش  أكرم عىل اهلل من الدعا »وسلم: 

هريرة ريض اهلل عنه. ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

أن يسأل, وأفضل العبادة  يب   وجل   سلوا اهلل من فضله فإن اهلل عز  »

 رواه الرتمذي عن عبد اهلل ريض اهلل عنه.  «انتظار الفرج

 والدعا  له أثر بالغ وفائدة عظيمة, فبه ترفع املحن, وبه تكشف

  .العبد باهلل عز وجل عىل حسن ظنِّ  , والدعا  يدل  املصائب والكوارث

ويقول اإلمام الغزايل رمحه اهلل تعاىل يف كتابه إحيا  علوم الدين: فإن 
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قلت: فام فائدة الدعا  والقضا   ال مرد  له؟ فاعلم أن  من القضا  رد  البال  

الرمحة, كام أن الرتس سبب بالدعا , فالدعا  سبٌب لردِّ البال  واستجالب 

السهام, واملا  سبب خلروج النبات من األرض, فكام أن الرتس يدفع  لردِّ 

  .السهم فيتدافعان فكذلك الدعا  والبال  يتعاجلان اهـ

وقد جا  يف احلديث عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

ينزل, وإن ال يغني حذر من قدر, والدعا  ينفع مما نزل ومما مل »وسلم: 

رواه البزار والطرباين  «البال  لينزل فيلقاه الدعا  فيعتلجان إىل يوم القيامة

  .واحلاكم وقال: صحيح اإلسناد

 إال القضا ر  ال يرد  »وقال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 رواه أمحد والرتمذي وقال: حديث حسن.  «, وال يزيد يف العمر إال الرب  الدعا   

هذا, واهلل  .هذه العبارة: )كثرة الدعا  تغري األقدار( فلم نجدهاوأما 

 تعاىل أعلم. 

حاووولت مشووواكل كوووثري  بوووين وبوووني لو ووويت بسوووبك   : 31السوووؤال

اوووذه املشووواكل قاوووت   تووودخال  أهلوووها الكوووثري , ولوضوووع حووودٍّ 

عدم الوذهاب لزدواة  أهلوها,     وو1بوضع شرو ط على لو يت وهي: 

عدم الذهاب إىل  وو2متى شاؤوا.  والساا  ام بزداةتها يف بيتنا

قلوت اوا وألهلوها:     وو3بلدتها وحضوة املناسبا  ملا حيدث تيها. 

هووذه هخوور لعلووة, وأنووا و أةدوود أن أخوورب بووييت, وإ ا أنووتم ةغبووتم      
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بهذا تاا ا دقول الشورع والقوانون أنوا معو , وحقهوا داولها إىل       

 لو يت؟ هخر لري , تهل يف هذا إ حا  حب ِّ

ېۉۉ﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل:  :اجلواب: أوالً 

﴾وئوئەئەئائائىىېې

 . [29]النسا : 

ومن املعاشة باملعروف أن يأذن الزوج لزوجته بزيارة أهلها 

وحمارمها ومشاركة أهلها يف أفراحهم وأتراحهم إذا كانت تلك احلفالت 

 مضبوطة بالضوابط الرشعية, وإال  فال. 

املشاكل الزوجية باحلكمة واملوعظة جيب عىل الرجل معاجلة  ثانيًا:

ه امليس  إىل جادة الصواب, وأن يتكام إىل كتاب اهلل  احلسنة, وأن يوجِّ

  .وسنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

من صديقاهتا, وذلك  وأإذا ثبتت اإلسا ة من أهل الزوجة  ثالثًا:

تتجاوب مع التوجيه  بتوجيه الزوجة توجيهًا غري صحيح, وكانت الزوجة

اخلاطئ, وكان األهل والصديقات يف حالة إرصار عىل التوجيه اخلاطئ, 

الزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إىل بيت أهلها أو صديقاهتا,  فمن حقِّ 

م عىل جلب املصالح   .ألن در  املفاسد مقد 

إذا قال الرجل لزوجته أو أهل زوجته: هذه آخر زعلة أو  رابعًا:

ها يصلها, وكان الزوج قاصدًا بذلك طالق زوجته, وعادت ق  حردة, وح
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الزوجة إىل الزعل أو احلرد, وقع الطالق عليها, وأما إذا مل يقصد بذلك 

  .الطالق فال يش  عليه

  :وبناء عىل ذلك

فأنا أنصحك بالصرب واحللم واألناة للحديث الرشيف عن عائشة 

 عليه وعىل آله وصحبه ريض اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل صىل اهلل

 نح وأر  .رواه الرتمذي «وأنا خريكم ألهل ,خريكم خريكم ألهله»وسلم: 

ه أهلها توجيهًا صحيحًا, وأحسن الصلة معهم, واجعلهم يف ت   وجِّ

جانبك, وذلك من خالل حسن أخالقك معهم, فإن جتاوبوا فبها 

ع من منعها دعوا ومل يتجاوبوا, فال مانتونعمت, وإن كانوا جاهلني ومل ير

 من زيارة أهلها وكذلك صديقاهتا. 

تك, إذا كنت تنوي طالقًا فبني   (هذه آخر حردة أو زعلة: )وأما قولك

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .عليها إذا حردت, وإال فالبذلك فيقع الطالق 

 ختليل األسنان من السنة؟ : هل صحيإ أن32َّالسؤال

واك, وهو من سنن الفطرة, من السنة تنظيف األسنان بالساجلواب: 

 أما ختليلها بعد األكل باخلالل إلخراج ما بينها من الطعام فهو مستحب  

إن علق بني األسنان يش  من الطعام, ملا روى الطرباين يف الكبري عن أيب 

أيوب األنصاري ريض اهلل عنه قال: خرج علينا رسول اهلل صىل اهلل عليه 

لون , قالوا: وما املتخلِّ «لونذا املتخلِّ حب  »وعىل آله وصحبه وسلم, فقال: 
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لون من الطعام, أما لون بالوضو , واملتخلِّ املتخلِّ »يا رسول اهلل؟ قال: 

ا ختليل ختليل الوضو : فاملضمضة, واالستنشاق, وبني األصابع, وأم  

عىل امللكني من أن يريا بني أسنان  الطعام: فمن الطعام, إنه ليس يش  أشد  

  .«وهو قائم يصلِّ  اً صاحبهام شيئ

  :وبناء عىل ذلك

فإنه يستحب  ختليل األسنان باخلالخل, وأن تكون من عود, برشط 

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .أن ال يض أسنانه, ثم يستاك

هول جيوول أن أدعوو اهلل تعواىل علوى مون ظلاون حتوى         : 33السؤال

 درتا  قل  من الظلم الذي أعاني من ؟  

پپٻٻٻٻ﴿تبارك وتعاىل يقول: إن اهلل اجلواب: 

يقول اإلمام القرطبي رمحه اهلل تعاىل:  .[231]النسا : ﴾ڀڀپپ

والذي يقتضيه ظاهر اآلية أن للمظلوم أن ينتص من ظامله ولكن مع عدم 

 جتاوز احلدِّ يف الدعا  إن كان الظامل مؤمنًا. 

ب واسع جدًا وقال اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل: اعلم أن هذا البا

وقد تظاهر عىل جوازه نصوِ الكتاب والسنة, وأفعال سلف األمة 

  .العبد الظامل الكافر وخلفها, وخاصة يف حقِّ 

عن جابر بن سمرة ريض اهلل عنهام قال: شكا أهل الكوفة سعد بن 

اب ريض اهلل عنه, فعزله اِ ريض اهلل عنه إىل عمر بن اخلط  أيب وق  
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, فشكوا حتى ذكروا أنه ال يسن يصل, فأرسل راً واستعمل عليهم عام  

فقال:  .هؤال  يزعمون أنك ال حتسن تصل إليه, فقال: يا أبا إسحاق, إن  

أما أنا واهلل فإين كنت أصل هبم صالة رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله 

د  يف األوليني,  ك  وصحبه وسلم ال أخرم عنها, أصل صالة العشا  فأررح

ف   أ خ  بك يا أبا إسحاق, وأرسل معه  يف األخريني, قال: ذلك الظن  ور

رجاًل أو رجاالً إىل الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة, فلم يدع مسجدًا إال 

سأل عنه, ويثنون معروفًا, حتى دخل مسجدًا لبني عبس, فقام رجل 

نا فإن م, يقال له: أسامة بن قتادة, يكنمنه تر دح ى أبا سعدة, فقال: أما إذ نرشر

ة, قال ة, وال يعدل يف القضي  ة, وال يقسم بالسوي  سعدًا كان ال يسري بالرسي  

بثالث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبًا, قام ريا   سعد: أما واهلل ألدعون  

ره, وعرِّ  قح لح فر
أرط  , ور ه  رر م  لح ع 

ضه للفتن, وكان بعد ذلك إذا وسمعة, فأرط 

ة سعد. قال عبد امللك بن سئل يقول: شيخ كبري مفتون, أصابتني دعو

قد سقط حاجباه عىل  عمري الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد  

. متفق عليه. عينيه من الكرب, وإنه ليتعر   هن  ز 
م   ض للجواري يف الطرق فيغح

  :وبناء عىل ذلك

الدعا   فيجوز الدعا  عىل من ظلمك مع االعتدال يف الدعا , ولكن  

ما دام مؤمنًا, ألنه بربكة دعا  املظلوم يستجيب اهلل  ليهله خري من الدعا  ع

ه  الدعا , فإن دعوت اهلل له وأصلح اهلل شأن هذا العبد, فإن خرير صالح 

  .يعود عليك وعىل غريك
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ه قد يعود أما الدعا  عليه فقد يزيده ضالالً وغواية وظلاًم, وهذا ش  

  .عليه وعىل اآلخرين

ًا من الدعا  عليه, وهذا من باب فأنا أنصحك بالدعا  له خري

الفضل ال من باب العدل, وأسأل اهلل أن يتوالنا مجيعًا ويرزقنا كظم الغيظ 

 آمني. هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .والعفو عن الناس وأن نحسن ملن أسا  إلينا

ة الشوووووردعة, يَّوووووج مووووون كل أنوووووا عالوووووك علوووووم مت ووووورِّ: 32السوووووؤال

طابووة يف املسووا د,  ومشووكليت أنووي و أةغووك يف  اةسووة اخل   

وعوووائليت وأصووودقائي دضوووغطون علوووي لكوووي أخطوووك, تهووول      

 أعيعهم أم أبقى كاا أنا يف ةاحة نفسية دون خطابة؟  

وعندك املقدرة  ,أنا أنصحك إن كنت متقنًا للعلم الرشعياجلواب: 

چچ﴿فال تقصِّ يف ذلك, وذلك لقوله تعاىل:  ,عىل نقل اخلري للغري

لرت: ]﴾ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ ف صِّ

 «بلِّغوا عني ولو آية»ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  .[44

 رواه البخاري عن عبد اهلل بن عمرو بن العاِ ريض اهلل عنه. 

ومن سعادة العبد املؤمن أن يكون عبدًا صاحلًا مصلحًا, وإذا كنت 

ر وصية سيدن ,حًا يف املجتمعصل  حريصًا عىل صالحك فكن م   ا لقامن وتذك 

ىىېېېې﴿عليه السالم عندما قال لولده: 

  .[21]لقامن: ﴾ۈئۈئۆئۆئۇئوئوئەئەئائائ
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ر قول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وتذك  

من  املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب عىل أذاهم أعظم أجراً »وسلم: 

د عن عبد اهلل بن رواه اإلمام أمح «الذي ال خيالطهم وال يصرب عىل أذاهم

  .ريض اهلل عنهام عمر

ل عىل اهلل, وأتقن اختيار املوضوع مع ضبطه لغة, فإذا عزمت فتوك  

وضبط اآليات واألحاديث الرشيفة, واحذر من األحاديث املوضوعة 

 .من القصص اخلرافية, مع االختصارواملكذوبة و

أنا أنصحك أن ة فوأما إذا مل تكن عندك املقدرة عىل القيام هبذه املهم  

مها وتتقنها من خالل تناصحك مع بعض السادة األفاضل من تتعل  

  .الدعاة إىل اهلل تعاىل

 هذا, واهلل تعاىل أعلم.  .د خطانا مجيعاً أسأل اهلل تعاىل أن يسدِّ 

ة ووول اغتووواب أخووواه, واعتوووذة منووو  وعلوووك العفوووو توووهبى    : 35السوووؤال

 لقيامة؟الثاني أن دعفو, تاا ا دفعل؟ وهل سيحاسك دوم ا

أخيه أن يستحل ه ويرد   الواجب عىل املسلم إذا أسا  يف حقِّ اجلواب: 

ة فباالعتذار إليه ة له, أما املعنوي  ه إذا كانت هناك حقوق عيني  إليه حق  

  .وطلب السامح منه

وينبغي عىل املسلم املسا  إليه أن يقبل عذر أخيه إذا جا  معتذرًا, 

حوض النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وإال فيخشى عليه أن ال يرد 
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ومن اعتذر إىل أخيه املسلم من يش  بلغه »وسلم يوم القيامة, للحديث: 

  .رواه الطرباين واحلاكم «احلوض عنه فلم يقبل عذره مل يرد عل  

  :وبناء عىل ذلك

ته ة إن وجدت فقد برئت ذم  فإذا اعتذر امليس  ورد  احلقوق العيني  

 .املسا  إليه أن يعتذر إليه امليس  حق   تعاىل وال يش  عليه, ألن   بإذن اهلل

 هذا, واهلل تعاىل أعلم. 

 

** ** ** 
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 299 ................................................. ـ حكم زواج املتعة25

 111 ............ فخطبها لنفسه وعقد عليها ,ـ طلب منه أن خيطب له فتاة26

 112 .............................. ويريد طالقها ,امرأة ثانية ساً ـ تزوج 21

 114 ........ واجلامعة أهل السنةرجل ليس من من املسلمة حكم زواج ـ 21

. النسك والرضاع كتاب . . . . . . . . 215 

 111 ... ثم تزوجها, فهل يثبت نسب الطفل؟ ,ـ وطئ امرأة بشبهة فحملت2
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جة بشبهة فحملت1  111 ............ فبمن يلحق الولد؟ ,ـ وطئ امرأة متزوِّ

 111 ....... فلمن ينسب الولد؟ ,بشبهة فحملت ـ وطئ امرأة غري متزوجة4

 119 ....... فهل يل له الزواج من ابنتها؟ ,ـ رضع من امرأة أربع رضعات3

 121 .............................. ـ ما حكم إرضاع املرأة احلامل لطفلها؟5

 122 ........................ ـ هل يق  له إلزام زوجته بإرضاع ولده منها؟6

. الطالق كتاب . . . . . . . . . . . 213 

 125 ........ جًا غريهـ احلكمة من حتريم املطل قة ثالثًا زوجها حتى تنكح زو2

جت من رجل عنني1 هتا تزو   126 فهل حتل  لزوجها األول؟ ,ـ بعد انقضا  عد 

 121 ............................... ـ هل يل  النظر إىل صور املطل قة ثالثًا؟4

 121 ............... ـ هل يشرتط لصحة الطالق حضور الزوجة وسامعها؟3

ل أخته النصانية بطالق زوجته5  129 ........................... ـ مسلم وك 

 111 .............. زوجتي إذا دخلت املكبسعل  مليون يمني تطلق  :ـ قال6

دته برشب السمِّ إن مل يفعل1  112 .......... ـ طلبت من زوجها الطالق وهد 

 111 .... فنسيت ودخلت ,ـ قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت بيت أختك1

 114 .................... عل  الطالق ال أفعل هذا األمر يف هذا اليوم :ـ قال9

 114 ......... ومل يذكر الرشط يف العقد ,ـ طلبت أن تكون العصمة بيدها21

 115 ..... ثم جا  تصديق الطالق من حمكمة النقض ,ـ اصطلح الزوجان22

ج أختها بعد ستني يومًا من طالقها21  116 ............................ ـ تزو 

 111 ..................................... ـ هل يقع الطالق عىل احلامل؟24

 111 ....... فهل تقع واحدة أم ثالث؟ ,ـ قال لزوجته: أنت طالق بالثالثة23

 119 ........................... ـ هل يل  للرجل الزواج من مطل قة أبيه؟25
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 141 ........... فأراد طالقها ,م قبل الدخول أن أمها مصابة بالربِـ عل26

 142 ..... فهل يق  هلا طلب الطالق؟ ,ـ يطلب منها زوجها نزع احلجاب21

 141 .................. فأسقطت ,ـ قال هلا زوجها: إن ولدت فأنت طالق21

 144 ........................ ـ طل قها قبل الدخول فامذا تستحق  من املهر؟29

 143 ............................. ـ اختلف مع زوجته عىل عدد الطلقات11

 145 ........................................ يأمره والده بطالق زوجته ـ12

 141 ................ ـ طل ق زوجته وهو سكران برشاب ال يعرف أنه مخر11

 149 ...... فقال هلا: طالق طالق طالق ,ـ قالت له: إن كنت رجاًل فطلِّقني14

 131 ..................... انتهت عالقتي بك :ـ قال لزوجته قبل الدخول13

 131 ...فرويريد الس ,ـ قال لزوجته: باحلرام بالثالثة لن أسافر إال برفقتك15

 134 ............................. ـ هل يشرتط يف املراجعة رضا الزوجة؟16

 134 ................................... ـ هل جيب اإلشهاد عىل الرجعة؟11

 133 ................ ـ هل يق  للحاضنة )األم( السفر بالطفل املحضون؟11

 135 .................................. ـ هل تستحق  املطل قة ثالثًا النفقة؟19

. العد  كتاب . . . . . . . . . . . 227 

ة عىل املرأة بعد املخالعة؟2  139 ............................. ـ هل جتب العد 

هتا؟ ,فاة زوجها بيومـ ولدت بعد و1  139 ................... فمتى تنتهي عد 

 151 ............... ومر عليها ثالثة أشهر ومل حتض ,ـ طلقت وهي مرضع4

جها من غري شهود3 ة؟ ,ـ تزو   152 ... وبعد أشهر مات, فهل جتب عليها العد 

 151 .......................ـ منعها أوالد زوجها من العدة يف بيت الزوجي ة5

 154 ..... د  يف بيت ابنتها؟فهل يل هلا أن تعت ,ـ تويف زوجها وابنتها مريضة6
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جت ,ـ طل قها القايض طالقًا غري مربم1  153 ................ فاعتدت,  وتزو 

. الوصادا واملواةدث كتاب . . . . . . . . 257 

 159 ................................ ـ ما هي كيفية كتابة الوصية الرشعية؟2

ل حماميًا بتوزيع تركته بالتساوي بني الذكور واإلناث1  161 ............. ـ وك 

 161 ....................................... ـ هل تصح  الوصاية إىل املرأة؟4

 162 ........................... عىل املوىص إليه قبول اإليصا ؟ـ هل جيب 3

 161 ....................... ـ أعطى جز ًا من ماله لزوجته وابنته قبل وفاته5

 164 . وتويف, فهل تأخذه من الرتكة؟ ,ـ اقرتض منها والدها ذهبًا ثم جحده6

 163 ..................... ـ ما هي حصة الزوجة املسلمة من تركة زوجها؟1

 163 ....... ا؟فهل يأخذ ما أنفقه من تركته ,ـ أنفق عليها أخوها يف عالجها1

 165 ............................ ـ أحد الورثة يعلم حقائق خمفية عن الرتكة9

 166 ................... فهل يرث منهم؟ ,ـ قتل والده وأخاه وأخته عمداً 21

 161 . ـ يريد أن يبيع أمالكه لزوجته بيعًا صوريًا ليحرم إخوته من الرتكة؟22

. األميان والنذوة كتاب . . . . . . . . 269 

 112 ............................................... ـ ما هي كفارة اليمني؟2

م النذر أم األضحية؟ ,وجتهـ نذر أن يذبح ذبيحة إن محلت ز1  111 . فهل يقدِّ

 114 ............................................ ـ هل جتب العمرة بالنذر؟4

ين؟3 م وفا  النذر أم سداد الد   114 ................................ ـ هل يقدِّ

. احلدود واجلنادا  كتاب . . . . . . . 275 

ن2 صر جم عىل الزاين امل حح  111 .................................ـ دليل حدِّ الر 

م؟1  111 ................................ ـ هل الثيِّب الزاين يكون مهدور الد 
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م اعتبار ش4  112 ...................................... عي؟ـ هل لفورة الد 

؟3  111 .................... ـ هل يضمن السارق  املرسوقر إذا أ قيم عليه احلد 

 114 ............................................ ـ ما هو املقصود بالعاقلة؟5

 113 ...................... ـ حكم قتل املريض امليئوس منه )القتل الرحيم(6

 111 .................. ـ حكم العفو عن السارق بعد رفع األمر إىل القضا 1

. املعامال  املالية كتاب . . . . . . . . 291 

 194 ...................................... ـ حكم بيع البيوت عىل املخط ط2

 193 ثم أراد بيعه للبائع قبل قبض الثمن بثمن أكثر ,ـ اشرتى عقارًا بثمن مؤجل1

 195 ..................................... ـ حكم بيع دفرت اجلمعية السكنية4

 196 .................... ـ تبني  أن  مساحة الدار املشرتاة أقل  من املت فق عليه3

 191 .......................... ـ اشرتى حماًل من مستأجره دون رضا املالك5

 191 ..... قل ويأخذ منهم السعر احلقيقيـ يقوم بتأمني أدوية لزبائنه بسعر أ6

م هدية لصديقه ألنه يرس  له التعاقد مع شكته1  191 ........... ـ يريد أن يقدِّ

 199 ........ فهل جيوز الربح من األعضا ؟ ,ـ مجعية مسامهة تبيع بالتقسيط1

ت القوة الرشائية للنقود9  411 ...... فامذا يرتتب يف ذمة املشرتي؟ ,ـ إذا تغري 

 412 ... مني املستودع ما يصل من نقص؟ـ هل يضمن أمني الصندوق وأ21

ين22  412 ... هل العروض التجارية من حقِّ البائع الدائن؟ ,ـ بعد موت املرد 

 411 ........................ ـ تأخري قبض جز  من املبلغ يف عقد الصف21

ينره من قرض ربوي24  413 .................................. ـ وىف الدائن در

 415 ............... ـ شط عىل صديقه مقابل القرض أن يؤدي له خدمة23

 416 ......................... يعطيه حماًل يشتغل فيه ـ أقرضه ماالً عىل أن25
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 416 .......................... ـ ما احلكمة العقلية من حتريم ربا الفضل؟26

 411 ......................... ـ أعطاه ماالً مضاربة وشط مبلغًا مقطوعاً 21

ع بامل لرتميم مسجد21  411 .................................... ـ مراٍب ترب 

ينه من الكفيل عن طريق أخذ بضاعة منه29  411 .................. ـ اسرتد  در

 419 ...... لبنوك اإلسالميةـ حكم استخدام البطاقة االئتامنية عن طريق ا11

 421 ............. ـ حكم التعامل مع البنك اإلسالمي عن طريق املرابحة12

 421 .......... ـ حكم إيداع مبلغ يف بنك ربوي من أجل خدمة احلواالت11

 424 ............................ ـ حكم قرض مصف التسليف الطاليب14

 425 ......... ـ حكم ترك جز  من املال يف الصاف اآليل للبنك العقاري13

 426 .......................................... ـ عقد مضاربة بني طرفني15

 426 ............ـ مضارب أخذ جز ًا من أرباحه ثم تبني أن هناك خسارة16

 421 .................................... ـ حكم تأجري عجل لتلقيح البقر11

 421 ............. ـ حكم أخذ تعويض من صاحب العمل غري متفق عليه11

 411 .......................... ـ حكم استثامر أرض مقابل عوض معلوم19

 412 ............................................ ـ إجارة حمل مع بضاعته41

 411 ............ بدهلا؟ فهل يلزم املؤجر بإحضار ,ـ تعيبت العني املؤجرة42

 414 ....... ـ سجل بيته باسم زوجته مع االحتفاظ باالنتفاع به مدة حياته41

 415 .................... ـ حكم الضر الذي يدثه تلميذ األجري املشرتك44

قدًا من الذهب عند أبيها فتصف فيه43  416 .......... ثم تويف ,ـ أودعت ع 

 411 ....................... وحكم شائها ,ـ حكم استبدال أرض وقفية45

 411 .... مسجد يف أرض نائية بأرض أقربـ استبدال أرض موقوفة لبنا  46
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 441 ............ تأخذ مبلغًا مقطوعًا كل عام ,ـ شكة لتصليح السيارات41

 442 ........................................ـ حكم بيع شيكات املازوت41

 442 .. ـ هل جيوز للمطل قة التي تسكن عند أهلها أن تأخذ شيكات املازوت؟49

 441 ............................ ـ هل يشرتط شا  املازوت بالشيكات؟31

 441 ...... ن يزيد دخله عىل املقدار املحددـ أخذ شيكات املازوت وهو مم32

 444 ........... ـ حكم إعطا  تصيح كاذب للحصول عىل دعم املازوت31

 444 ......... ـ اشرتاط حلول األقساط يف حال ختل ف املشرتي عن الدفع34

. احلظر واإلباحة كتاب . . . . . . . . 335 

 441 ................................. فامذا يفعل باملال؟ ,ـ تاب من الرشوة2

 441 ..................................... ـ دفع رشوة للحصول عىل عمل1

 449 ................ تقدم هدايا لألطبا  مقابل كتابة أدويتهمـ شكة أدوية 4

رة3  431 ............. فهل جيوز دفعها رشوة ملوظف؟ ,ـ عنده ألف لرية مزو 

 431 ............................................. ـ حكم التوسل بالعرش5

 434 ........................ ـ حكم أخذ األجرة عىل قرا ة القرآن يف العزا 6

 435 .......................................... ـ حكم املعانقة بني املسلمني1

 436 ............ أشهرولدهيا ولد عمره ستة  ,ـ تريد اإلجهاض ألهنا طالبة1

 431 ....... ـ يعمل يف قص وتشكيل علب الكرتون وعليها صور سافرات9

 431 ......................... ـ حكم دخول املرأة املسلمة إىل محام السوق21

 439 ................... ـ حكم كشف املرأة لفخذهيا أمام النسا  املسلامت22

 451 ................... ـ ما هو السن  الذي حتتجب فيه املرأة من الصبي؟21

 454 ................. عمه؟ ـ هل جيوز للمرأة أن تصافح خال زوجها أو24



 

 لكتابحمتويات ا
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 454 ............................... ـ حكم النظر إىل املذيعات املتربِّجات23

 453 ...... ـ تراسل زميلها يف اإلنرتنت لتبحث له عن فتاة صاحلة للزواج25

 456 .... ـ يريد خطبة فتاة فهل جيوز له أن يتحدث معها يف بعض األمور؟26

سة يف اجلامعة مع وجود االختالط21  451 .......... ـ حكم عمل الفتاة مدرِّ

 451 .... تذكارية ملجموعة طالب فيهم شباب وبناتـ حكم أخذ صورة 21

 459 .............. ـ حكم بقا  املرأة يف بلد غري بلدها بدون زوج أو حمرم29

 461 .......................... فهل يسرت عليها أم خيربه؟ ,ـ ختونه زوجته11

 464 .......................... وهو يريد التوبة ,ـ زميله ارتكب الفاحشة12

 466 .................................. ـ حكم كشف العورة أمام الزوجة11

 466 .................................... ـ حكم معاشة املرأة يف احليض14

 461 .................................. ـ أخواته يلبسن العبا ات الشفافة13

 461 ................................................. ـ حكم تأجري احلل15

 411 .......... فهل جيوز له إزالة الشعر الزائد؟ ,ـ رجل حاجباه متصالن16

 412 ..... ـ حكم قص الشعر واألظافر يف حالة اجلنابة واحليض والنفاس11

 412 ............................... ويف أي أصبع؟ ,ـ حكم لبس خامتني11

 414 ............................... ـ حكم تقويم األسنان لغرض جتميل19

 414 ..................................... ـ حكم تبييض األسنان بالليزر41

 413 ................ وحكم بيعها ,ـ حكم تناول أدوية ممزوجة بالكحول42

 413 ............................................ ـ حكم أكل حلم الضبع41

 415 ............................................ ـ حكم أكل بيض الغنم44

 416 ............. ـ حكم الوليمة التي يقوم هبا أهل امليت يف اليوم الثالث43
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 411 .......................................... ـ هل النوبة حرام؟ وملاذا؟45

 411 ........................ ة هدية ملن يلق حليتهـ حكم تقديم آلة حالق46

 411 ........... ـ حكم استخدام بعض أجزا  امليت للتعلم يف جمال الطب41

 412 ..................... فام حكم صالته؟ ,ـ والدته تقتني كلبًا يف البيت41

 411 ......................... ـ حكم االحتفال بعيد امليالد دون منكرات49

مات31  414 ........................... ـ سائق ينقل ركابًا إىل أماكن فيها حمر 

ه له؟ ,ه مخرـ نيس أحد الركاب متاعًا في32  413 .... فهل جيب عىل السائق رد 

 413 ....... ـ حكم وضع مصحف صغري احلجم يف السيارة بقصد احلفظ31

 415 ...................... ـ هل جيوز متكني النصاين من القرآن الكريم؟34

 415 ....... ـ إعطا  نصاين نسخة من القرآن الكريم لدعوته إىل اإلسالم33

 411 .................... (GOD) :ـ حكم بيع لباس داخل مكتوب عليه35

 411 ................... م االشرتاك يف املسابقات يف أجهزة اإلعالمـ حك36

 419 .............................. ـ حكم اإلرضاب عن الطعام للسجني31

 491 ......... فهل جيوز العمل هبا؟ ,ـ حصل عىل شهادة عن طريق الغش31

 491 ............ ـ سائق يف شكة يوفر من مصوف السفر ويأخذه لنفسه39

 491 ..................... ـ حكم بيع الدجاج امليت ليصبح علفًا للدجاج51

 494 ..................................   كالب احلراسةـ حكم بيع وشا52

 493 .................................................. ـ حكم بيع القطط51

 495 ... ـ حكم قتل النمل وسحقه مع بيوضه الستخراج مرهم مزيل للشعر54

 496 .. ـ مهندس مقاوالت يرشف عىل أعامل فيها بعض التحايل من اإلدارة53
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. اآلداب كتاب . . . . . . . . . . . 397 

 499 ................ ـ ما هي التقوى؟ وكيف يصل العبد إىل درجة املتقني؟2

 311 .............................. شاكرًا هلل عز  وجل؟ـ كيف يكون العبد 1

 312 ......... ـ ما هو الفرق بني احلسد واإلصابة بالعني؟ وما هي الوقاية؟4

 315 ............................................... ـ ما هو لباس الشهرة؟3

 311 ........................................... ـ من هن  أمهات املؤمنني؟5

 321 ............. ـ نبذة عن حياة أم املؤمنني ريانة بنت زيد ريض اهلل عنها6

 322 .................... فهل جيب غسلها ودفنها؟ ,ـ مريض قطعت رجله1

 321 ............... ولكن أهله باقون عىل املعايص, فهل هيجرهم؟ ,ـ تاب1

 324 ...................................... ـ من يدفع خمالفة قوانني السري؟9

ص  سيدنا إبراهيم عليه السالم بالصالة عليه دون غريه؟21  324 .... ـ ملاذا خ 

 323 ............... ـ هل جيوز ملن كان قليل العلم أن يدعو إىل اهلل تعاىل؟22

 325 ...............  عنه؟ـ ما هو موقفنا من يزيد ومقتل احلسني ريض اهلل21

 321 .... ـ ما هو السبيل األنفع للتخلص من أمراض القلوب واملعايص؟24

س اهلل سه( :ـ معنى كلمة23  321 ..................................... )قد 

 329 .. ـ تأويل حديث يف موقف سيدنا معاوية من سيدنا عل ريض اهلل عنهام25

 311 ................................... ملسو هيلع هللا ىلصـ القول احلق  يف والدي النبي 26

 313 .............. ه وسلم؟صىل اهلل علي :ـ هل جيوز القول ألحد الرسل21

 315 .................... ـ كم عاش سيدنا سلامن الفاريس ريض اهلل عنه؟21

 316 .................... ـ ما هو عالج الوسواس واخلوف من املستقبل؟29

 311 ..................... دون التسليم؟ ملسو هيلع هللا ىلصـ ما حكم الصالة عىل النبي 11
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 311 .............................. ـ حكم تطويل اللحية أكثر من القبضة12

 341 ................. والربكة يف البارد؟ ,ـ ما صحة القول: اللذة يف احلار11

ل؟ـ 14 مر  341 ..... حكم كتابة البسملة يف األوراق العامة إذا كانت سوف هت 

يحن13  342 ..................... ولكن أوالدمها ليسا بربرة ,ـ زوجان كانا بار 

 341 ................................ ـ زوجته ترى كوابيس كثرية يف النوم15

 343 .......................... لعن اهلل من يسعى يف زواجي :ـ شاب قال16

 345 ............................... نور؟ ملسو هيلع هللا ىلصـ هل صحيح أن رسول اهلل 11

 341 ....... إن املسيح هو ابن روح القدس :يقولـ حكم الرشع يف مسلم 11

 341 ............................... ـ حكم الصمدية الرشيفة قبل اخلطبة19

 341 ......................... كثرة الدعا  تغريِّ األقدار :ـ ما صحة القول41

 349 .. ـ منع زوجته من زيارة أهلها وحضور مناسباهتم بسبب تدخالهتم42

 332 ......................... ـ هل صحيح أن  ختليل األسنان من السنة؟41

 331 ................ عو اهلل تعاىل عىل من ظلمه؟ـ هل جيوز للرجل أن يد44

 333 ................................... ـ طالب علم ال يرغب يف اخلطابة43

 335 .................... ثم اعتذر منه وطلب العفو, فأبى ,ـ اغتاب أخاه45

** ** ** 


